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PERSONEN

21 aar

17 aar

plm. 70 aar

25 aar

28 aar

. 30 aar

MARIANNE DE RAADT

LOUKY, haar zuster

Mevrouw DE RAADT, haar grootmoeder

PAUL HOVIUS, ingenieur

HUIB LONA, tooneelspeler

ERNST VERHOOG, fabrikant

CHRISTIEN, bejaarde dienstbode bij Mevr. DE RAADT.

TRUIDA, dienstbode bij Hovius.

/

Het eerste bedrijf speelt ten huize van Mevr. De Raadt
te Delft, op een zomeravond.

Het tweede bedrijf speelt 4 jaar later ten huize van
Paul Hovius in Den Haag, op een middag in Maart.

Het derde bedrijf speelt 3 maanden later, weder ten

huize van Paul Hovius, op een zomermiddag.

Deze uitgave geeft het stuk zooals het door 't Rotter-

damsch Tooneel op 24 Nov. 1916 voor de eerste maal werd
opgevoerd, met eenige bekortingen en een omzetting in het

derde bedrijf, naar de aanwijzingen van den Regisseur:
L. Chrispijn Senior.
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EERSTE BEDRIJF

Het tooneel verbeeldt de hall van een ouderwetsch, deftig

heerenhuis te Delft. De wanden zijn tuit gekalkt boven een

donker-houten lambrizeering, de vloer is van wit-en-blauwe

tegels, hier en daar bedekt met een Perzisch tapijtje. In de
fond leiden twee openslaande deuren (met kleine ruitjes)

naar een stadstuin met terras. De toeschouwer ziet links

een trap van pl.m. 10 treden. In den linkerwand, vóór de
trap is de deur naar de eetkamer, rechts is een tochtdeur,

die toegang geeft tot gang en huisdeur. Vooraan rechts

een divan of gangbank, links een rieten ameublement.
In de fond planten, bij de trap een groote koperen
bak met bloemen. Het geheel maakt den indruk van deftige

weelde.

EERSTE TOONEEL

Louky, Christien, daarna Paul H o v i u s.

L o u k y zit aan de tafel te naaien. Ze hecht bonte stee-

nen op een gazen sluier en beziet zoo nu en dan 't effect

van haar werk. 'Ze is een backfisch met half-lange rokken.

Christien, een oude dienstbode met neepjesmuts komt
uit de gang met een groote kartonnen doos.

Christien [doos neerzettend): Is dat voor u?
Louky (opziend): Nee, Voor mij niet. Waar komt-ie

vandaan?
Christien; Uit Den Haag. Met de bode. (zij spelt op

het adres) Harms staat er op.

Louky (opspringend): O. . . . dan zijn t kostuums voor
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Marianne! Wacht, help 'ns losmaken Chris. Nou zul je

wat zien,

Christien: Is juffrouw Marianne niet thuis?

L o u k y fhet touw doorknippend): Nee, d'r is repetitie.

(Zij opent de doos) Kijk — daar heb je 't. Blauw met goud,

{Ze neemt een middeleeuwsch kostuum uit de doos). Dit

draagt ze in de eerste akte. Met een rood fluweelen

mantel er over. Hier is-t-ie, (Ze spreidt beide, mantel en

kostuum, over een stoel): Hè, wat een prachtige warme
kleuren!

Christien; 't Is mijn te bont. Dat ken ik nou nie mooi
vinden.

Louky: Je ziet het hier te dicht bij! Je moet niet ver-

geten, dat ze buiten spelen, op een grasveld, met boomen
en heesters er omheen. Dan zijn zulke felle kleuren juist

mooi. O, hier is 't witte kostuum. Hé, dat is beeldig!

Christien; Dat zal de juffrouw lief staan.

Louky; 't Is voor het derde bedrijf. Dan is ze 'n

bruidje. Bruid van koning Otto.

Christien: 't Is toch kazeweel, dat de meissies vroe-

ger zukke jurke droege,

Louky; Meisjes? 'n Prinses! Marianne moet voor 'n

prinses spelen, Chris.

Christien (verschrikt): D'r zitte geen mouwe in dat

pakkie.

Louky (Chris voor de mal houdend): Wat zeg je?

Geen mouwen? Die hebben ze vast vergeten.

Christien (verontwaardigd) : Wat een stommers!

Louky; Leen jij een paar van jou witte kousen. Voor

polsmoffen. Want zóó is 't véél te onfatsoenlijk.

Paul Hovius (kwam bij de laatste woorden door de

opengeslagen tuindeur; hij heeft een bleek, wat melancho-

liek gezicht): Ze houdt je weer voor de gek, Chris!

Louky (blij verrast): Paul!

Christien: We kennen mekaar wel zoowat, meneer,

(tot Louky) Zal ik die boel mee naar de juffrouw 'r kamer

nemen?
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L o u k y: Nee, laat maar hier. Neem alleen de doos mee,

wil je? (Christien af met de doos).

TWEEDE TOONEEL

Louky, Paul.

Louky: Kom hier zitten Paul,

Paul: Is Marianne nog niet thuis?

Louky: Nee, dat zal nog wel 'n poosje duren, 't Is pas

half negen. Ze zijn nét een uur aan den gang. Zeg, jij bent

op de repetitie geweest, hé?

Paul: Nu niet, 'k Ben er vanmiddag geweest.

Louky: En — hoe vondt je 't?

Paul: Och, dr was nog niet veel aan. Geen kostuums

. . . .geen decor. . .

.

Louky: Waarom ben je dan gaan kijken?

Paul: Omdat Marianne 't had gevraagd. [Hij bekijkt

de kostuums).

Louky: Vin je ze mooi?
Paul: Dat rood zal prachtig bij 'r blonde haar kleuren,

Louky: Ja hé. Dat zei Huib Lona ook. Hij heeft die

kleur uitgezocht, weet je.

Paul fdroog): O. Zeg. ... eh. . . . logeert hij hier?

Louky: Huib Lona? Nee. Hij gaat iederen avond naar

Den Haag terug. Maar hij is hier veel. Om de groote scènes

met Marianne samen te repeteeren.

Paul (smadelijk): Dat zoo'n acteur 't niet beneden zich

vindt, om met dilettanten te spelen.

Louky: Hij vindt Marianne voor 'n dilettant buitenge-

woon goed. En hij 's niks uit de hoogte of zoo.

Paul [als voren): Och kom,
Louky: We hebben bar plezier met 'm. Gisteren heeft

hij allerlei beroemde acteurs nagedaan. Eenig gewoon,
Paul: Ja — menschen nadoen kon-ie altijd goed.

Louky: Dat 's waar! Jij kent 'm natuurlijk ook van
vroeger.
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Paul: Toen ik hier groen liep, was hij in z'n derde jaar.

Al gauw daarop is-t-ie gesjeesd.

L o u k y: Gesjeesd. Hij wóu niet langer studeeren. Hij

heeft doorgedreven om aan 't tooneel te gaan. —
Paul (lachend): Nou, dan is-t-ie toch gesjeesd? Woon

jij in een studentenstad en weet je niet eens wat ge-

sjeesd is?

L o u k y; Ik vind. . . .

Paul (haar lachend in de rede vallend, plagend): Kin-

deren als jij hebben niets te vinden. [Hij wil achter haar

reikend aan haar vlecht trekken): Wat 's dat nou?
Louky (vroolijk): O, wou je aan m'n vlecht trekken?

Mis hoor, die is afgeschaft. Ik ben geen kind meer.

Paul: Een mensch van zeventien.

Louky: Phoe! Ik weet meisjes, die op 'r zeventiende

geëngageerd waren. Zeg, vindt jij 't mooi, als ik hier groen

bij neem?
Paul: Wat moet dat worden?
Louky: Dat 's de sluier, die bij Marianne's diadeem

hoort. Die gekleurde steenen staan er wel mooi op, hé?

Paul: Zit jij die 'r allemaal op te naaien? Je bent toch

'n goeierd.

Louky: Och, dat speelt Marianne zelf toch niet klaar.

Paul: Tut, tut. Nou overdrijf je.

Louky: Dacht je dat? Jongen — als Marian een knoop

aan een handschoen moet naaien is ze een uur lang uit 'r

humeur.

Paul: En hoe lang ben jij uit je humeur, als je twee

knoopen aan de mijne naait?

Louky (hartelijk): Geef jij maar hier hoor. Er zitten

gaatjes ook in,

Paul: Ja, m'n boeltje wordt den laatsten tijd verwaar-

loosd.

Louky: Maar daar moest jullie meid toch voor zorgen.

Paul: De meid zorgt slecht nu moeder er niet meer is.

Louky: Wanneer ga je op kamers, Paul?

Paul: 1 Juli komen de nieuwe bewoners. Dus vóór dien
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tijd moet ik het huis uit. Je weet niet wat 'n ellendig werk

het is, zoo'n huishouden op te doeken. Al die dingen waar
je zooveel jaren aan gehecht bent. . .

.

Louky; Laat je de meubels opbergen?

Paul: Ik wil ze niet verkoopen, 't Zou toch kunnen, dat

moeder beter wordt.

Louky fknikt).

Paul: Al geeft de dokter bijna geen kans. Een derge-

lijke zenuwziekte is bijna altijd ongeneeslijk,

Louky (warm): Bijna altijd. Je ziet immers dikwijls,

dat rust zooveel goed doet.

Paul fglimlachend): Jij kunt de dingen zoo ernstig zeg-

gen, of je al een groote dame bent Louk!

Louky: Ik ben ook geen kind meer. Ik wou, dat jij —
dat jullie dat *ns begrepen. — Zeg — laat dien anderen

handschoen ook 'ns zien?

Paul: Asjeblieft, En hier is nog een paar. fHij gooit de

handschoenen in haar schoot).

Louky: Net als ik dacht — een zééf. Zeg, ga je deze

week nog naar je moeder toe?

Paul: Ja, Zondag, Ik mag maar ééns in de drie weken
komen, 't windt 'r zoo op,

Louky: Dat 's weinig. Zeg Paul, waar blijf jij met de

zomervacantie?

Paul (getroffen): Kijk — jij bent de eerste, die me daar-

naar vraagt. Ik zie als een berg tegen die vacantie op,

Louky: Dat begrijp ik. Je moet niet alleen in dat een-

zame huis blijven,

Paul: Nee — niet alleen in dat eenzame huis,

Louky: Kun je niet op reis gaan?
Paul: 'k Heb aan Ernst Verhoog geschreven, of we soms

samen kunnen gaan,

Louky: Dat zou leuk voor je zijn. Hier, deze zijn weer
heel.

Paul: Dank je. Ik zal maar huiswaarts gaan.

Louky: Ik zal de andere brengen als ze klaar zijn. Wil
je niet wachten tot Marianne en Huib Lona komen?
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Paul: Komt die Lona óók weer mee?
L o u k y; Ja — hij zou hier theedrinken. Zeg, als je met

Ernst Verhoog op reis gaat, ben je dan niet bij de opvoe-
ring van 't openluchtspel?

Paul: Waarschijnlijk niet.

L o u k y: Spijt het je?

Paul: Och, 'k geef niet veel om die dingen.

L o uky: Ik ook niet, Hoe Marianne zich daar zoo voor

kan uitsloven, hé? Dat eindelooze gerepeteer zou me dol

maken. Vanmorgen — wel tien maal 't zelfde. Huib knielt

voor 'r — je weet wel in de derde akte. Dan heft zij 'm op
en ze slaat meteen 'r arm om z'n hals. Dat 's lastig! 't Wou
maar niet naar z'n zin, en op 't laatst. . . . (Paul draait

zich bruusk om).

Paul (zichtbaar gehinderd): Tot ziens Louky.

Louky (innig en warm): Zeg Paul — als het daar —
in jou huis zoo eenzaam is, waarom kom je dan niet vaker

bij ons?

Paul (getroffen): Je bent een lieve meid. Ik zal weer 's

gauw een avond komen hoor, (Hij vat haar kin met z'n

hand) Dat kapsel zóó staat je wel aardig Louk.

Louky (blij): Vindt je?

Paul: Ja, 't flatteert je. En als je je hoofd zóó houdt
lijk je precies op Marianne, (af door de tuindeuren).

DERDE TOONEEL

Louky, Christien, daarna Ernst Verhoog.

Louky (zichtbaar teleurgesteld, loopt langzaam naar

haar plaats terug).

Christien: Als u nou die hoe-heet-ie ook weer wilt

geven, zal ik 'm even wegbrengen,

Louky: Die hoe-heet-ie ook weer?
Christien: Och, dat ding, dat juffrouw Marianne op

'r hoofd moet hebben,

L o u k y; O — 't diadeem meen je, (Ze neemt het uit een



I, 3 13

een doos), r Staat op aangeteekend hoeveel nauwer 't moet
gemaakt. O ja — dan moet je uit naam van meneer Lona
zeggen, dat de helm morgenochtend klaar moet zijn, want
'r wordt in kostuum gerepeteerd.

Christien: De helm van meneer Lona. Jawel juf-

frouw. (Af door de è^ng).

L o u k y (neemt het witte kostuum voorzichtig op en gaat

de trap op naar boven om het weg te brengen. Het tooneel

blijft een oogenblik leeg. Dan: Ernst Verhoog, gevolgd door

Christien).

ErnstVerhoog (met baard en snor. Zelf-genoegzaam

in zijn spreken en provinciaals in zijn kleeren): De juffrouw

is toch thuis? —
Christien (Ernst een stoel aanbiedend): Ze loopt nèt

effe na bove meneer, ze zal dadelijk wel komen.

Ernst Verhoog (blijft even alleen, loopt de hall

rond, dan komt Louky de trap af): Wel Marianne. — Hoe
gaat het jou?

Louky (nuffig): Pardon, Ik ben juffrouw Louise de

Raadt.

Ernst (deftig doend): Juffrouw Louise — mijn naam is

Ernst Verhoog,

Louky (verrast): Ernst Verhoog! Nee maar, hoe dom
dat ik jou niet herkende. Je bent ook vreeselijk deftig ge-

worden.

Ernst: Juffrouw Louise, ik houd me aan 't zelfde com-
pliment.

Louky; Nee — begin nou niet weer dadelijk te plagen.

Ik kan me toch niet aan Jan-en-alleman als Louky voor-

stellen?

Ernst: Nee, waarachtig, dat kan niet meer. Juffrouw
Louise, waar is uw zuster juffrouw Marianne
Louky: 'k Geef jou permissie om Louk te zeggen. Als

je een poosje geduld hebt zal Marianne wel komen. Ben je

pas in de stad?

Ernst; Ik kom net van 't station. Ik moest in Amster-
dam zijn.
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L o uk y: Dat 's waar. Daar woont je meisje! O Ernst —
wat moet het lastig wezen om met jou geëngageerd te zijn!

Ernst: Je bent wel vleiend,

L o u k y; Zeg, ik zou één ding zoo vreeselijk graag
wete. . . .

Ernst; Ik houd me het recht voor. om er niet op te

antwoorden,

Louky (ernstig): Wie is de baas, zij of jij?

Ernst fgoedig, maar toch wat gepikeerd): Dacht ik niet,

dat het een ongepaste vraag zou zijn? Heb je nóg niet ge-

leerd wat je zeggen of zwijgen moet?
Louky (effen): 't Moet toch een heele toer zijn om jou

onder de plak te krijgen.

Ernst (verontwaardigd): Mij onder de plak? Hoe ver-

zin je, dat ik. . . .

Louky (juichend): Nou weet ik het toch! Nou weet ik

het toch!

Ernst (lachend): Je bent een rakker. Ben je bij je

zuster in de leer geweest (wijzend op de kostuums) Zeg, is

er weer een tooneelvoorstelling op handen?
Louky: Ja, dr is vanavond repetitie. Ze gaan een open-

luchtspel geven.

Ernst: 's Jonges! Dat 's niet mis.

Louky: 't Is een jubileum van 't studententooneel en

nou wilden ze iets erg moois hebben.

Ernst: Hoe heet het?

Louky: Marozia. 'n Ding in verzen, Huib Lona heeft

het uit het Italiaansche vertaald. Nou — en Marian speelt

voor Marozia en Huib Lona voor graaf Fulco, dat zijn

de twee hoofdrollen. En er is muziek bij, en een koor, en

Huib Lona. . . .

Ernst (in de rede vallend): Wie is dat toch — Huib
Lona?
Louky: Weet je dat niet? Huib Lona is 'n acteur,

'n Heusche acteur.

Ernst: Maar was er niet 'n student van dien naam , , ,

Louky. Juist. Hij heeft nog een poos hier in Delft
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gestudeerd. Toen was-ie de ziel van de tooneelclub. Van-
daar dat Marianne m zoo goed kent.

Ernst: Huib Lona. . . . jawel, Zoo'n beetje druktemaker.

Had altijd zoo iets artistiekerigs,

Louky: Tegenwoordig is-t-ie 'n heele beroemdheid
hoor. Hij is aan 't Hollandsch Tooneel, Dat weet je toch

wel?

Ernst: Hoe zou ik dat nou weten? In mijn achterhoek

zijn we van die dingen niet op de hoogte,

Louky: Vin je 't nou heusch prettig in dien achterhoek?

Ernst: Puik hoor, "k Heb er m"n werk en Gramsbergen
heeft mooie omstreken,

Louky: En zoo nou en dan knijp je 'r eens tusschen uit.

Ernst: Precies. Ditmaal om jullie — en Paul te zien.

Zeg, hoe maakt het je grootmama? 'k Wil 'r graag be-

groeten.

Louky: Grootje maakt het best. Je kunt zoometeen

wel naar 'r toegaan. Ze rust een poosje, weet je.

Ernst fnaar de klok ziend): Zou Marianne gauw thuis

komen?
Louky; Ik denk het wel, 't Is de tweede repetitie van-

daag. Ze hebben voor 't eerst onder leiding van Barthold

gerepeteerd, en die was niet-3 tevreden.

Ernst: Sapristi! Hebben ze den ouwen Barthold voor

regisseur?

Louky: Ja. Ze wilden met wat goeds voor den dag

komen. Een week lang leidt Barthold de repetities.

Ernst: Die zal wel niet makkelijk wezen,

Louky: Dat verzeker ik je! Hij zet ze aan 't werk hoor.

Vanmiddag repetitie, vanavond nog eens, en morgen van
voren af aan.

Ernst: Phoe — wat zou me dat de keel uithangen,

Louky: Mij ook, lederen dag hetzelfde lesje.

Ernst: En Marianne altijd vol vuur?
Louky: O — die leeft er in. En nu meer dan ooit. Nou

ze met Huib Lona speelt, 't Heele stuk draait om hen
tweeën. Zij is 'n prinses — prinses Marozia, de bruid van
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'n koning. En Huib is 'n jonge ridder, die 'r leven redt. . .

.

en die dan
Ernst: Jawel, De rest begrijp ik al. [Gelach van beiden)

En wat vindt Paul daar wel van?
Louky (opeens scherp): Paul? Dacht je, dat ze hèm

permissie had gevraagd?
Ernst: Is dat zaakje nog altijd niet in orde?
Louky: Wat bedoel je?

Ernst: Hou je nou niet zoo dom! Toen ik hier voor
twee jaar bij z'n moeder logeerde waren Paul en Marianne
zoo half en half. . . .

Louky (snel): Nou ja. Als kinderen hadden ze afge-

sproken om met mekaar te trouwen. Maar nou. . . . Weet je

Ernst fgeheimzinnig) ik geloof, dat Marianne plan heeft

om aan 't tooneel te gaan.

Ernst (ongeloovig): Och kom. Dat zullen je groot-

moeder en je voogd toch nooit. . .

.

Louky: Ze wordt met Augustus meerderjarig. Dan zal

ze 'r wil wel doorzetten.

Ernst: Dus die arme kerel daar, krijgt bij al z'n

misère. . .

.

Louky (schouderophalend): Is Marianne nou 'n meisje

voor Paul?

Ernst: Zeg hèm dat 'ns. Hij heeft nooit naar 'n ander
gekeken,

Louky: Als ze actrice wordt zal hij 't wel begrijpen

(luisterend) Daar hoor ik ze geloof ik. Ja — dat 's Marian-
ne's stem, (Men hoort een vroolijken meisjeslach).

Ernst (onwillekeurig meelachend): Die heeft nou altijd

pret in 'r leven.

VIERDE TOONEEL
De vorigen, Marianne, Huib Lona.

Marianne (onzichtbaar): Kom dan maar gauw mee
op het terras, (opkomend en Ernst ziende) Néé maar! Dat
's braaf, dat jij je oude vrienden niet vergeet.
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Ernst fhartelijke begroeting): Ik moest eens kijken of

jou oogen nog altijd zoo ondeugend staan,

Marianne: Schaam je! Jij mag alleen je meisje in 'r

oogen kijken. Wacht — laat me je even voorstellen.

Ernst; Bonjour Lona.

Huib Lona (die Ernst niet herkent): Pardon....

Ernst: Verhoog.

Marianne: Maar natuurlijk! Jullie kennen mekaar.

fBegroeting van Ernst en Huib, die tamelijk gereserveerd

blijven doorspreken).

L o u k y: Je kostuums zijn gekomen Marian,

Marianne: Laat 't gauw kijken.

L o u k y; Paul is hier geweest,

Marianne (teleurgesteld): Och, kwam-ie om mij?

Louky: Nee, voor mij.

Marianne: Huib kom 's gauw naar m'n kostuum
kijken,

Louky: De bruidsjapon heb ik al naar boven gebracht.

Ernst: De bruidsjapon?

Marianne: 'k Ben maar 'n tooneelbruid hoor. Geen
echte.

Ernst: Dat spijfme voor je.

Marianne: Mij niet. Trouwen kan ik altijd nog.

'k Geniet nou van m'n vrije leven. Maar zeg — wanneer
trouw jij? Wil Cateau eerst promoveeren?
Ernst fschouderophalend): Och ja. Dat wil ze nou

graag.

Louky: En gaat ze praktijk uitoefenen als jullie ge-

trouwd zijn?

Ernst: De praktijk van 't huishouden, anders niet.

Louky (met innerlijke pret): 'k Heb het goed geraden!

Huib: Wat heb jij goed geraden?
Louky: Nee — dat 's een geheimpje tusschen Ernst en

mij, meneer,

Marianne (tot Ernst) : Je bent toch nog net zoo'n

tiran als vroeger. Gooit Cateau 'r heele doktersstudie over-

boord?

Roeping 2
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Ernst: Das macht die Liebe, Die gooit de stoutste

emancipatie-theorieën omver,

Marianne (spottend): Omdat r toekomstige heer en
meester het beveelt.

Huib (vroolijk): Aha! Bindt je den strijd aan Marian?
Ernst (tot Marianne): Wacht jij maar tot je zelf....

Marianne: Tot ik wat? Ik trouw niet jongen, M'n
vrijheid is me veel te lief.

L o u k y: Chris heeft de theeboel op 't terras gezet,

Huib: Ha, 't Zal buiten heerlijk zijn, (Hij gaat met
Louky naar 't terras, zij zetten zich daar. Louky schenkt

thee. Marianne en Ernst willen volgen).

Ernst (Marianne tegenhoudend, plagend): Als een

meisje zegt, dat ze nooit trouwt, is ze vast en zeker ver-

liefd,

Marianne: Onzin, Die theorie gaat bij mij niet op,

Ernst; Zeg — is het waar, dat jij aan 't tooneel wilt

gaan?

Marianne (verschrikt): Wie heeft je dat verteld?

Ernst: Dus is het waar,

Marianne: Waarom niet? 't Zou best kunnen, dat 't

er van komt.

Ernst: Weet Paul al van dat plan?

Marianne: Wel nee. Er is immers nog niets be-

sloten.

Ernst: Zal ik je eens een nieuwtje vertellen? Paul zal

wel uit Delft weggaan,

Marianne (verschrikt): Paul — hier weggaan?
Ernst: Ja. Ik ga hem zoometeen een voorstel doen.

'k Wou 'm meenemen op 'n reis door Amerika,
Marianne (opgelucht): 'n Reis. Dat is heerlijk voor

hem!

Ernst: Hij heeft afleiding hoog noodig,

Marianne: Hij is niet vroolijk den laatsten tijd.

Ernst (met bedoeling): Hij tobt ergens over,

Marianne (aarzelend): Misschien over z'n moeder.

Hij hield zooveel van 'r. . .

.
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Ernst: Te veel. Ze exploiteerde z'n zorgen. Maar zoo

is hij nu eenmaal. Hij denkt nooit aan zichzelf,

M a r i a n n e: Nee, egoïst is hij niet.

Ernst: Die reis door Amerika is pas 't begin van m'n

plan, We zullen daar electrisch gedreven weverijen gaan

bezichtigen, en bij onze terugkomst krijgt Paul een be-

trekking als ingenieur aan m'n vader's fabrieken,

M a r i a n n e fontstemd): Paul ingenieur — in Grams-
bergen?

Ernst: M'n ouwe heer kent Paul, Hij heeft groote ver-

wachtingen van hem.

M a r i a n n e: Maar Paul doet het niet.

Ernst fgepikeerd): Waarom niet? 't Is een prachtig

aanbod,

M a r i a n n e: En toch zal-ie 't niet aannemen.

Ernst: Hij zou wel gek zijn als-ie weigerde,

Marianne: Paul wil niet op zoo'n afgelegen dorp.

Ernst: Zoover van jou weg, meen je?

Marianne (boos): Dat zei ik niet.

Ernst: 't Zou vroeger misschien een bezwaar voor 'm

zijn geweest. Maar nu jij aan 't tooneel wilt,

Marianne (heftig): Ernst! Je bent toch niet van plan

om dat tegen Paul te zeggen?

Ernst: Waarom niet? Je hebt me bovendien zoo stellig

verzekerd, dat je niet wilt trouwen,

Marianne (driftig): Och, je bent nog net zoo'n be-

moeial als vroeger.

Ernst (ernstig): Ik heb meelij met Paul. Zoo'n leven

van zorg en twijfel als hij nu heeft is niet om uit te

houden. Daar wil ik 'm uithalen,

Louky (van het terras komend): Wil ik jullie daar je

thee brengen?

Ernst: Ik moet eerst m'n opwachting bij grootmama
maken,

Louky; Ik zal vragen of je komen kunt. (Af door de

deur rechts).

Ernst: Daarna ga ik naar Paul,
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Marianne: Moet Paul dadelijk besluiten?

Ernst: O nee. (met bedoeling) Misschien wil hij wel
eerst met deze of gene overleggen.

L o u k y (de deur openend): Grootmoeder wacht je,

Ernst.

Ernst; Tot ziens Marianne,

Marianne: Adieu. (Zij oogt Ernst na, die met Louky
in de kamer verdwijnt en zegt hem triomfantelijk achterna):

Hij gaat niét naar Gramsbergen!

VIJFDE TOONEEL

Marianne, Huib.

H u i b (van het terras in de kamer komend, met gebaar

naar de deur, waardoor Ernst verdween): Is hij een Ver-

hoog uit Twente, van die rijke fabrikanten?

Marianne: Ja. Hij is een groote vriend van Paul

Hovius, vandaar dat wij 'm zoo goed kennen.

Huib: 'k Herinner me nou wel, dat-ie hier gestudeerd

heeft. Merkwaardig hoe zoon kerel in een paar jaar tijds

een echt achterhoeksch tintje krijgt. En moet dat nou met
een docteresje trouwen?

Marianne: Begrijp je nu zoo iets? Hoe zoo'n meisje 'r

heele studie weggooit — om zijn kousen te mogen stoppen.

Huib (plagend): Wat zei hij? Wacht maar tot voor

jou de ware Jozef komt?
Marianne: Ik heb niet gestudeerd. Ik kan niets dan

een beetje comediespelen. Dat zal de ware Jozef wel op

den koop toenemen,

Huib (met nadruk): Wie weet, wat dat comediespel van

jou nog worden kan,

Marianne (bitter): Dat moet je me vandaag net

zeggen! Nadat Barthold den heelen dag op me gevit heeft.

Huib: Nou ja — dat doet-ie altijd, dat hoort er bij.

Marianne: Nou voel ik pas hoeveel me ontbreekt.

Huib: Toch ging 't vanavond beter dan ooit tevoren.
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M a r i a n n e fnieuwsgierig): Zeg — je hebt zoolang met
Barthold staan praten. Zei hij iets over m'n spel?

Huib: Ja.... hij heeft iets gezegd.

M a r i a n n e fin spanning): Wat dan?
Huib fplagend): Wou je dat zoo erg graag weten?

M a r i a n n e: Natuurlijk,

Huib (langzaam): Nou dan — hij zei; ze speelt veel

minder slecht dan de rest.

Marianne (teleurgesteld): Was dat alles?

Huib: Hadt jij dan meer verwacht?

Marianne fontstemd): Och nee.... Natuurlijk niet,

'k Voel immers zelf hoeveel er aan me ontbreekt. Zie je

Huib. . . . (ze windt zich onder 't spreken op) Ik zou dol-

graag actrice worden. ... 'k Zou er alles voor over

hebben. . . . 'k Zou de boosheid van m'n heele familie trot-

seeren, als ik maar zeker was van mijn talent. Maar om een

kruk te blijven. . . . een van den vierden rang. . . . dat zou
ik afschuwelijk vinden. . . . dat zou me. . . . och — jij lacht

me uit,

Huib: Waarachtig niet. Ik geniet van je, Zooals je daar

stond te beweren, met dien gloed in je oogen, die warmte
in je stem. O, wat zou ik graag alles uit jou halen, wat
er in je zit!

Marianne: 'k Weet nooit, wanneer ik jou au sérieux

moet nemen. Zeg — wat vindt je van m'n kostuum? Jouw
keus.

Huib: Trek eens aan, dien mantel, fHij helpt Marianne
den langen slependen mantel aan te trekken).

Marianne fde plooien golvende van den mantel):

Vorstelijk hè, fZe tracht, haar knie steunend op den divan,

in den daarboven hangenden spiegel te zien. Huib komt
achter haar, trekt onverhoeds de spelden uit heur haar)
Huib! wat doe je?

Huib: Daar past geen modern kapsel bij.

Marianne: Nee laat dat. . , .

Huib: Toe nou. Maak 't nou even los. Prachtig die

goudgloed! Wat heb je toch 'n mooi haar, Marianne,
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Marianne: Ja — 't staat mooi bij dat rood fluweel.

H u i b (dicht achter haar, omvat haar armen en reciteert

op hartstochtelijken toon):

Marozia, 'k druk mijn lippen op je gouden haren,

En in mijn armen. . . .

Marianne (rukt zich haastig los en staat meteen een

heel eind van hem weg): 't Is nou geen repetitie, Fulco! (Ze
laat den mantel uitglippen en tracht haar haren te ordenen)
Zeg, geef m'n spelden eens terug.

H u i b (Gooit boos de spelden op het tafeltje).

Marianne: 'k Zou 'ns boos zijn als ik jou was!

H u i b: Ja waarachtig. Jij kunt niet eens tegen een grap.

Den heelen dag sloof ik me uit om met jou je rol in te

studeeren en als ik even met m'n hand langs je arm strijk

loop je weg.

Marianne: O, wou je alleen maar met je hand langs

m'n arm strijken? (haar hand naar hem uitstekend) Hier

hoor, doe maar gerust.

H u i b (staat één oogenblik beduusd, pakt dan heftig

haar handen beet), 'n Duvel ben je! Ben jij nou 'n meisje

voor Paul Hovius?
Marianne: Phoe. Wie zegt je, dat ik een meisje voor

Paul Hovius moet zijn?

H u i b: Voor zoo'n braven Hendrik, die altijd werkt. . . .

nooit fuift. . . .

Marianne (scherp): Ja, jij was anders in je studen-

tentijd.

H u i b: Meisjes houden niet van zoo'n overgroote dege-

lijkheid. .. . bij 'n man.

Marianne (zich opwindend): Hoe durf je dat te zeg-

gen! Ik weet wat voor leven jij leidt. ... jij moest je er

voor schamen, in plaats er trotsch op te zijn!

Huib; Prachtig! Zóó moet Marozia zijn. Vlammende
oogen. ... en je houding fier, uitdagend, koninklijk.

Marianne: Maar wat ik daar zei kan je niet schelen.

Huib: Chère Princesse. . . . ik had je opinie over mij

heelemaal niet gevraagd. Loop je nou weg?
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M a r i a n n e fboos): 'k Moet m'n haar over doen. fZe

loopt de trap op).

Huib (bij de trap): Sans rancune, hé? Onder collega's

zeg je mekaar de waarheid.

M a r i a n n e (weer vroolijk): Hm, collega, — Sans ran-

cune! (Marianne af naar boven).

ZESDE TOONEEL

Huib Lona, Mevrouw De Raadt.

Mevr. DeRaadt fkwam gedurende de laatste zinnen

uit de kamer rechts): Hadden de collega's een klein mee-

ningsverschil?

Huib: O nee mevrouw. ... ik verzeker u. . .

.

Mevr. De Raadt (een stoel nemend): Komt wel eens

meer onder collega's voor.

Huib: Nee, juffrouw Marianne en ik hebben onder de

beste verstandhouding samengewerkt. Hebt u een oogen-

blik tijd mevrouw? Ik had u iets te vragen.

Mevr. De Raadt: Zeker. ... ik luister.

Huib: Zoudt u. . . . er werkelijk zooveel op tegen heb-

ben, wanneer uw kleindochter aan 't tooneel ging?

Mevr, De Raadt: Wie zei u, dat ik daar zooveel op

tegen heb?

Huib: Marianne is daarvan overtuigd.

Mevr. De Raadt: Haar voogd heeft zich altijd sterk

tegen dat plan gekant,

Huib: Ah. ... 't verzet kwam dus niet van u.

Mevr. DeRaadt: Aan Mariannes moeder beloofde ik

op haar sterfbed, dat ik haar kind geen toestemming zou

geven om actrice te worden, zoolang ze onder mijn hoede

was. Marianne was veertien, toen al was 't tooneel haar

illuzie. En mijn schoondochter was bang voor die neiging.

Huib: Het oude lied,

M e V r. D e R a a d t: Ik heb mijn belofte gehouden. Maar
als Marianne meerderjarig is, is ze vrij. Mag ik u nu een
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vraag doen? Heeft Marianne soms met den regisseur, met
meneer Barthold over dat plan gesproken?
H u i b: O nee. Maar Barthold stelde bijzonder veel be-

lang in 'r spel. Dat vond ik al dadelijk merkwaardig van
dien ouwen brombeer; hij heeft anders een haat aan dillet-

tanten.

Mevr, De Raadt: Heeft hij u iets over haar spel

gezegd?

Huib: Dat wou ik u vertellen. Hij was opgetogen. Hij

raakte er niet over uitgepraat- ,,Dat 's een ras-artiest" zei

hij. Daar zou ik wat goeds van kunnen maken.
Mevr, De Raadt (met stille vreugde): Heeft Bar-

thold dat gezegd!

Huib: Ik beloofde hem om met u over Marianne's toe-

komst te spreken. Toen droeg hij me op, om uit zijn naam
aan u te zeggen, dat hij haar graag onder zijn leiding wil

nemen. Hij zou een goede actrice van 'r maken, een even

goede als. . . . (hij bezint zich).

Mevr. De Raadt: Als

Huib: Och.... als een ster uit zijn jonge jaren. Nou
wil de naam mij niet te binnen schieten.

Mevr, De Raadt: Uit zijn jonge jaren?

Huib: 'k Heb dien naam dikwijls gehoord.

Mevr, De Raadt: Noemde hij misschien Julie de

Keyzer?
Huib: Juist! Julie de Keyzer — u herinnert zich haar

natuurlijk ook. En Barthold zelf — hebt u hem vaak zien

spelen in z'n glorietijd?

Mevr, D e R a a d t: Ja, Ik heb Barthold in zijn glorie

gekend.

Huib: Toe — vertelt u me daar 'ns wat van! Hij moet
zoo'n buitengewoon goed acteur zijn geweest- En wij

jongeren kennen hem niet anders dan met z'n stijven poot

en z'n zielige heesche stem.

Mevr. De Raadt: Z'n stem was zoo mooi toen hij

jong was. Als muziek. En er ging iets van 'm uit, van z'n

gebaren. . . . z'n oogen, dat betooverde je.
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H u i b: Hij heeft z'n roem wel overleefd.

Mevr. De Raadt (bitterJ: Hij heeft z'n leven ver-

gooid.

H u i b: Hebt u 'm wel met Julie de Keyzer zien spelen?

M e V r. D e R a a d t; O ja. Er was een tijd, dat ze avond
aan avond samenspeelden.

H u i b: Waar is zij gebleven? Heeft ze ook 'r roem over-

leefd?

Mevr, De Raadt: Ze is jong van 't tooneel gegaan.

Ze is toen getrouwd,

Huib: Toch niet met hem.

Mevr. De Raadt: Nee — hij had al *n vrouw,

Huib: En zij kon 't misschien gemakkelijker krijgen

dan het harde leven op de planken.

Mevr. De Raadt (met een heftig bevende stem):

Maar daarom dee ze 't niet, Nee waarachtig, om 'n gemak-
kelijk leven had Julie de Keyzer 't tooneel niet vaarwel

gezegd, (Huib ziet haar verrast aan. Stilte).

Huib: Mevrouw De Raadt. , . . wat moet ik morgen uit

uw naam aan Barthold zeggen?

Mevr. De Raadt: Hebt u Marianne van uw onder-

houd met Barthold verteld?

Huib: Nee mevrouw. Ik wou er eerst met u over spre-

ken. Maar nu ik uw standpunt ken. . . .

Mevr, De Raadt: Wilt u me een groot genoegen
doen? Wilt u voor Marianne verzwijgen, wat we hier heb-

ben besproken?

Huib: Als u me dat vraagt — natuurlijk.

Mevr, De Raadt: U hebt meer begrepen dan mijn

kleindochters weten. Met mijn huwelijk was dat oude
leven — dood.

Huib: Maar vergeten kon u 't niet.

Mevr, De Raadt: Nee — vergeten kon ik 't niet. En
daarom ben ik een vreemde gebleven in dit huis. Een
vreemde, die gehaat werd door al de voorvaderen, die

daar in de eetkamer, en daar in de salon, aan de wanden
hangen, en die van hun hoogte op me neerzien.
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Huib (lachend): Zijn zij u zoo vijandig?

Mevr, De Raadt: Zij waren eeuwen lang denzelfden

rechten weg gegaan,

Huib: Den rechten weg van de alledaagschheid.

Mevr, De Raadt: En ik was van een ander ras.

Daar was een kloof, die nooit werd overbrugd. Zij vonden
mij lichtzinnig en overdreven en ik vond hen bekrompen
en duf. Mijn kinderen waren echte De Raadts, zij gingen

den weg van die anderen. Maar in Marianne zie ik mijn

aard. . . . mijn liefde voor kunst. . . . mijn talent. En daar-

voor ben ik bang

Huib: Kom mevrouw De Raadt! Geen zorgen voor den

tijd. Ook een vrouw mag tegenwoordig een aangeboren

gave ontwikkelen, en de meisjes van nu hebben andere

idealen dan alleen huisvrouw en moeder te zijn. Kijk,

daar komt Paul Hovius door den tuin. Is er vrij verkeer

tusschen zijn tuin en den uwe?
Mevr. De Raadt: O ja — dat is altijd zoo geweest.

Paul heeft hier z'n tweede thuis. Hij is voor de meisjes

als een oudere broer, (Paul komt door de tuindeur. De
schemer begint te vallen.)

ZEVENDE TOONEEL

De vorige n, Paul.

Paul: Stoor ik misschien?

Mevr, De Raadt: Nee jongen.... Ik zei juist aan

meneer Lona, dat jij hier tot het huis hoort.

Paul (na vluchtige begroeting met Huib zet zich): Als

een bruikbaar meubel.

Mevr, DeRaadt: Ja — ge-exploiteerd wordt-je. Een

broer zou zoo goedig niet zijn.

Huib (spottend): De betrekking van pseudo-broer heeft

toch z'n voordeel.

Paul: Is Marianne niet thuis mevrouw?
Mevr. DeRaadt: Ik weet het heusch niet. Een half
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uurtje geleden is ze naar boven gegaan, 't kan zijn, dat ze

daarna langs de achtertrap uit is gegaan. Gaat u heen

meneer Lona?
Huib: Ik kan nog net de tram van halftien halen.

Mevr. De Raadt: Zien we u morgen weer?

Huib: Marianne vroeg me of ik morgen kwam lunchen.

Mevr, De Raadt: U bent altijd welkom. (Afscheidr

Huib af door de éang.J

ACHTSTE TOONEEL

Mevrouw De Raadt, Paul.

Mevr. De Raadt: Ik zal Christien vragen om te

zien of Marianne boven is.

Paul (nerveus): Nee — laat u 't maar.... 't is mis-

schien beter. . . .

Mevr. De Raadt: Scheelt er wat aan Paul?

Paul; Is het waar mevrouw, dat Marianne aan 't too-

neel wil gaan?

Mevr, De Raadt: Hoe weet jij dat, jongen?

Paul: Ze heeft aan Ernst verteld, dat ze daar plan

op had.

Mevr, De Raadt; Meneer Lona heeft mij juist ver-

teld, dat Barthold zooveel goeds vond in 'r spel.

Paul (bitter): En Lona zelf heeft 'r dat natuurlijk ook

de noodige malen gezegd. Ze méiken dr hoofd op hol.

Mevr, De Raadt (zacht): Kun je geen afstand doen

van je oude illuzie, Paul?

Paul (smartelijk): Toe — zegt u dat niet. Ik heb zoo-

veel jaren gehoopt. ... ik kan 'r niet opgeven.

Mevr. De Raadt: Is het niet beter, dat je de zaak
flink onder de oogen ziet? Passen jullie feitelijk wel bij

elkaar?

Paul: Ik hou zooveel van 'r.

Mevr. De Raadt: Dat weet ik jongen.

Paul; En zij ... . 'k Heb nooit zooveel hoop gehad als
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deze laatste maanden, vóór dat ellendige openluchtspel

begon. Toch dacht ik nog niet, dat ze 'r ernst van wou
maken. En ik wist bovendien, dat u geen toestemming gaf.

Mevr, De Raadt: Marianne wordt gauw meerder-

jarig,

Paul: Maar wanneer u zich blijft verzetten.

Mevr. De Raadt: Als die neiging zoo sterk in haar

is, wil ik me niet verzetten, Paul.

Paul: Och — elk jongmeisje heeft zoo'n liefhebberij.

Alsof 'n leven van actrice enkel genot en glorie is.

Mevr, De Raadt: God nee — dat is het niet,

Paul (smeekend): Tracht u haar te weerhouden.

Mevr. De Raadt: Jongen, zoo'n drang kan sterker

zijn dan jij vermoeden kunt.

Paul: Ernst Verhoog was daareven bij me. Weet u,

wat hij me vragen kwam?
Mevr D.e Raadt: Hij heeft me het plan verteld. Ik

was blij voor je Paul. 't Was altijd jou illuzie om ingenieur

op een groote fabriek te worden.

Paul (aarzelend): Maar Marianne. . . . dat weet ik. . . .

zou 't vreeselijk vinden om op een dorp te wonen.

Mevr, De Raadt (verschrikt): Jongen — dat mag

jou toch niet weerhouden!

Paul; Natuurlijk weerhoudt het me. U zegt zelf, dat

Marianne nog geen besluit genomen heeft.

Mevr. De Raadt: Ik zou jou je geluk zoo graag

gunnen. Er is geen man, wien ik Marian liever toever-

trouwde dan aan jou.

Paul: Helpt u me dan.

Mevr, De Raadt: Hoe kan ik dat?

Paul: Door Marianne niet te vertellen, wat Barthold

van haar spel vond.

Mevr. De Raadt: Vindt jij zelf, dat ik haar dat ver-

zwijgen mag?
Paul; Voor 't oogenblik. Over zes weken ben ik terug

van m'n Amerikaansche reis. Nu is Marianne in een roes

van succes. Dan kan ze kalm het voor en tegen wegen.
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Mevr, De Raadt: Als ze dan toch aan 't tooneel

wil gaan?

Paul: Dan zal ik er in berusten. De reis door Amerika

maak ik voor eigen rekening, dan blijf ik vrij tegenover

Ernst. Als ik terugkom zal ik met Marianne spreken. Als

ze ,,nee" zegt, zal ik naar Gramsbergen gaan.

Mevr. De Raadt: En als ze ,,ja" zegt. Jongen —
vergooi je dan zóó dat prachtige aanbod van Verhoog?

Paul (luchtig): Er zijn genoeg betrekkingen in de

wereld.

Mevr, De Raadt fschertsend): Er zijn genoeg lieve

meisjes in de wereld, Paul.

Paul (overredend): Is het afgesproken.... Grootje?

Wilt u me helpen?

Mevr, De Raadt: Ik zal zwijgen tot je terugkomt.

Vertel me 'ns. Wanneer ga je op reis?

Paul: Overmorgen wou Ernst naar Londen oversteken.

Mevr. De Raadt: Zóó gauw al?

Paul: En morgen wou ik even heen-en-weer naar

Arnhem om afscheid van moeder te nemen.

Mevr, De Raadt: En wanneer kom je afscheid van

ons nemen?
Paul (na even nadenken): 't Is beter, dat ik u nu

vaarwel zeg. Ik zal Marianne dan wel 'n briefje schrijven.

Een afscheid van haar. ... nu. . . . daar heb ik den moed
niet toe. Ik zou misschien meer zeggen dan ik wou. . . .

Mevr, De Raadt (opstaand): Doe jij zooals je wilt.

Kom, zet nou in die weken de zorgen op zij, en geniet van

je leven,

Paul; Mag ik hier even een briefje aan Marianne
schrijven?

Mevr, DeRaadt: Ga gerust je gang, (terwijl ze weg-

gaat) Dag Paul!

Paul (haar hand kussend): Dag. . . . grootmoeder.

(Mevr. De Raadt af).
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NEGENDE TOONEEL

Paul, Christien, daarna M a r i a n n e,

(In de bijna geheel donkere hall zet Paul zich aan de
tafel. Hij scheurt een blaadje uit zijn zakboekje, neemt
z'n vulpen en begint te schrijven. Christien komt op, steekt

de schemerlamp aan. In de hall is 't nu schemerdonker en
in den tuin is maanlicht. Marianne komt van de trap, ze

ziet Paul, sluipt achter hem, kijkt nieuwsgierig over zijn

schouder wat hij schrijft. Leest:)

Marianne: Schrijf je aan mij?....
Paul (verschrikt): Ben jij daar?
Marianne (lezend): Dus je gaat!

Paul: Ja — ik ga met Ernst op reis.

Marianne (gekwetst): Je hebt wèl gauw be-

sloten,

Paul: Er was niet veel tijd. Overmorgen gaan we naar

Londen,

Marianne: Waarom schreef je mij dat briefje?

Paul; Ik dacht, dat je niet thuis was,

Marianne: Dan kon je me morgen toch goeden dag
komen zeggen?

Paul: Morgen moet ik naar Arnhem.
Marianne (scherp): Je hebt zeker dadelijk ,,ja'*

gezegd, toen Ernst met z'n voorstel kwam.
Paul: Er was geen reden om er lang over te denken.

Ik zal m'n briefje maar verscheuren, (z'n hand uitstekend)

en je zóó vaarwel zeggen,

Marianne (de hand niet aannemend): Maar je moet
ook nog afscheid van grootmoeder nemen.
Paul: Dat heb ik al gedaan.

Marianne: En van Louky?
Paul: Die zeg jij wel uit mijn naam goedendag. Vaar-

wel Marianne (handdruk, fausse sortie).

Marianne (even in tweestrijd, dan): Paul!

Paul (zich omwendend): Riep je me?
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Marianne (zacht): 't Is nog vroeg. Kom nog 'n

poosje op het terras zitten.

Paul (zwichtend): De tuin is mooi met maanlicht.

Marianne: Kijk. het tuinpoortje is precies een zwarte

geheimzinnige grot, met die donkere klimop er omheen.

Ik kan me niet indenken, dat er andere menschen komen
wonen in jou huis. . . .

Paul: Je zult er gauw aan gewend zijn,

Marianne: Ik vind 't idee ellendig, dat we nou ons

poortje met een grendel moeten sluiten,

Paul (bitter): Je wordt bepaald poëtisch over ,,ons

poortje",

Marianne: Hou je nou maar niet zoo. Ik weet best,

dat het jou óók aan je hart gaat, om weg te gaan uit je

ouwe huis. Partir.... c'est mourir un peu. . . . (heftige

ontroering van Paul) Zeg Paul?

Paul: Nou.... waarom zwijg je opeens?

Marianne (week): Kost jou dat afscheid zooveel?

Paul: Och.... iemand hecht aan ouwe herinneringen

.... daar kwam ik van onder den indruk.

Marianne (zich bij den rieten tafel zettend): Oude
herinneringen. . . . weet je nog, dat we aan deze tafel altijd

ons schoolwerk maakten? Hier heb jij een inktpot omge-

gooid,

Paul (er op ingaand): Weet je nog hoe we gewerkt

hebben om de vlek er uit te krijgen?

Marianne: Hier heb je altijd m'n algebra-sommen
gemaakt,

Paul: En je strafwerk voor de Fransche juf,

Marianne: Als ik in 'n erg goeie bui was, kreeg je

een zoen tot belooning.

Paul (heftig): Waarom moet je me nou daaraan her-

inneren?

Marianne: Waarom wil je daar niet meer aan den-

ken? Waarom ben je opeens veranderd?
Paul: Ik ben niet veranderd. Ik wil alleen maar voor

je verzwijgen, wat toch nutteloos is om 't uit te spreken.
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'k Heb vroeger ook wel 'ns meer gezegd dan ik zelf wou,
wanneer we 's avonds hier samen in de hall zaten, als alles

om ons heen zoo stil en vredig was. Dan kón ik niet langer
zwijgen, dan móést ik je zeggen hoe lief ik je had, hoe jij

't eenige meisje was, dat voor mij bestond. ... en dan. . . .

M a r i a n n e: Dan?
Paul: Dan wist jij 't gesprek met 'n handigen draai op

wat anders te brengen, en als ik dan 'n poosje later naar

huis ging, zei je: Je hadt weer een van je sentimenteele

buien Paul, deze was hevig, maar goddank kort,

M a r i a n n e fhaars ondanks lachend): Arme Paul —
ik heb je wel dikwijls schandelijk geplaagd,

Paul: Och — dat was 't ergste niet, 't Ergste is, dat je

soms een pooslang zoo lief voor me kunt zijn, zoo spontaan
hartelijk en lief. Want in zoo'n tijd — ja — dan ben ik

half gek van geluk, dan maak ik me de dolste illusies. En
dan. . . . opééns — besta ik niet meer voor je. Dan ben je

vervuld van een nieuw tooneelstuk, dan repeteer je den
heelen dag met Huib Lona. . . .

M a r i a n n e: En dan ben jij op Huib Lona jaloersch . . .

Paul fopstaand): Ik ga naar huis Marianne. 't Was
werkelijk maar beter geweest, wanneer we dit gesprek

vermeden hadden,

Marianne: Vergeef me Paul, 't Was leelijk wat ik

daar zei, en heel ongevoelig, Nee, ga nu niet boos weg. Je

mag geen herinnering meenemen aan Marianne, die jou

zoo graag plaagde, die spotte met je sentimenteele buien,

aan Marianne, die dikwijls erg zulfzuchtig was,

Paul fal half verteederd): Och. . . . die zou ik toch weer
vergeten,

Marianne: Er is ook 'n andere Marianne, Een, die

vriendschap met je sloot op den eersten dag, dat ze hier

met 'r zwarte jurk door den tuin liep. Ze heeft erg ge-

schermd met 'r vrijheid. ... ze heeft wel 'ns beweerd, dat

ze heelemaal niet trouwen wou. ...

Paul (haar handen vattend): En wat meent ze

dan nu?
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Marianne: Nou heeft ze gemerkt, dat ze jou niet

missen kan,

Paul (hartstochtelijk): Meen je dat? Kun jij evenmin

buiten mij als ik buiten jou? Hou je dan toch van me
Marian? Is het heusch waar?
Marianne: Ik kan jou liefde niet missen Paul, (Zij

kussen elkaar).

Marianne (zich losmakend): Stil. ... ik hoor. ... ja,

daar is Louk, (Louky komt uit de gang en gaat langs Paul

en Marianne heen door de tuindeur naar buiten. Aan hun

gegeneerde houding voelt ze, dat er iets gaande is, ze ziet

hen strak aan.)

Paul: We zullen 't haar straks vertellen.

Marianne; Aan haar en aan grootmoeder.

Paul: Grootje zal er niets van begrijpen.

Marianne: Hoezoo?
Paul: Ik had immers al afscheid genomen?
Marianne: Maar Paul.... je mooie plan. De reis

met Ernst.

Paul; Dacht je, dat ik op reis ging nou ik jou pas ver-

overd heb?

Marianne; Maar het andere plan, de betrekking in

Gramsbergen?
Paul: Daar was ik nog niet toe besloten,

Marianne; Was je dus niet besloten om weg te gaan?

Paul: Voor goed weg? Nee, dat zou ik alleen maar
gedaan hebben als. . . .

Marianne: Als. . . .

Paul: Als het wonder niet was gebeurd.

Marianne: Wil je die prachtige betrekking dus op-

geven?

Paul: Zou jij 't heel naar vinden om op een dorp te

wonen?
Marianne: Dat zou ik afschuwelijk vinden.

Paul: Dan denken we er maar niet meer over.

Marianne: Jij denkt nooit aan jezelf Paul, En ik

ben eigenlijk een groote egoïst.

Roeping 3
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Paul; Dat zul je 'ns ondervinden, dat ik aan mezelf

denk! Ik heb een plan,

M a r i a n n e; Vertel op.

Paul: Nee, Zoo kan ik 't niet vertellen, (Hij trekt haar

op z'n knie). Morgen eisch ik je op, den heelen dag. Mor-
gen om tien uur sta ik hier voor de deur met 'n auto,

M a r i a n n e: Dat zou heerlijk zijn. . . . maar. . . .

Paul: St, Geen maren, We gaan een reuzentocht

maken. Eerst tuffen we naar De Steeg, Ben je daar ooit

gev/eest? Kind, daar is 't zoo heerlijk, als je met z'n

beiden bent. En daarna gaan we naar Arnhem, ons geluk

aan moeder vertellen.

M a r i a n n e: Ja maar Paul. . .

.

Paul: St, Geen maren, We komen van Arnhem terug

over Den Haag, en dineeren met ons tweetjes bij Van
der Pijl. Wij samen aan 'n tafeltje.... dat hoektafeltje

links achter 't schut. Nou wat zeg je van dat plan?

Marianne: Dat 't dol zou zijn, heerlijk, zalig, maar
dat 't niet gaat,

Paul: Waarom niet?

Marianne: Omdat er morgen om twee uur repe-

titie is,

Paul: Dan repeteer je niet mee,

Marianne: 'k Wou, dat het kon. Als je 'ns wist hoe

ellendig ik 't vind om je teleur te stellen,

Paul: Je kunt toch wel één dag missen,

Marianne, Kan onmogelijk, Aan deze repetities met

Barthold is zooveel gelegen,

Paul: Zou je niet een plaatsvervangster kunnen vin-

den? Er is nog bijna een week tijd.

Marianne: En ik het opgeven? Paul, dat meen je

toch niet,

Paul: Is je zooveel aan dat comediespelen gelegen?

Marianne: Ja. . . . meer dan jij begrijpen kunt. Je

zult J€ toch ook nooit verzetten als ik later .... wanneer

we getrouwd zijn, nog 'ns spelen wil hé? Je zult toch niet

zoo'n tyran zijn als Ernst?
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Paul fwai geërgerd): Is dat het eerste waar jij aan

denkt?

M a r i a n n e: 't Gesprek leidt er immers toe?

Paul fverwijtend): Verwacht je van mij, dat ik 'n tyran

zal zijn?

Marianne (vroolijk): Wie weet hoe jij je nog ont-

popt. Er is nog heel wat in jou karakter, dat ik niet ken.

Paul (plagend): En toch heb je ,,ja" gezegd.

Marianne (evenzoo): Hm. Als je 't goed bedenkt heb

ik heelemaal geen ja gezegd.

Paul; Als je 't nog beter bedenkt, heb ik jou niet ten

huwelijk gevraagd,

Marianne; Als je 't goed nagaat. . . .

Paul: Als ik 't héél goed naga. . . .

Marianne: Heb ik jou eigenlijk gevraagd.

Paul; 't Is leelijk voor je, dat ik 't gemerkt heb.

Marianne: O jee. Als we later vechten verwijt je

me dat,

Paul: We zullen niet vechten,

Marianne: Ik vrees van wel. Ik ben erg driftig Paul.

Paul (opeens ernstig): Om te vechten zijn er twee

noodig. En als een zich nu voorneemt, dat hij vast niet

vechten wil. . . .

Marianne (ontroerd): Ik heb jou nooit goed gekend
Paul,

TIENDE TOONEEL

De vorige n, Louky.

Marianne: Toe, wil jij 't haar zeggen?

(Zij gaat heen).

Paul (naar Louky toegaand en haar handen vattend):

Louk, kom 'ns hier. 'k Heb jou wat te vertellen, (ver-

schrikt) Maar kind, wat ben je koud! Je beeft heelemaal,

Jfc hebt veel te lang in dien vochtigen tuin geloopen. Geef

hier je handjes. (Hij warmt haar handen in de zijne) Zóó. .
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Louk! Ik zal je wat heerlijks zeggen, iets zóó heerlijks,

dat ik 't zelf nog niet gelooven kan. Marianne wil m'n
vrouw worden. Mijn vrouw!.... Begrijp jij, dat ze me
hebben wil, zoo'n stille saaie kerel als ik ben.... God
kind, ik ben zoo gelukkig! Louk.... m'n kleine zusje,

waarom zeg je nou niets. . . . ?

Doek.

Einde van het eerste bedrijf.



TWEEDE BEDRIJF

Vier jaar later, ten huize van Paul en Marianne Hovius

m Den Haag. Een smaakvol woonvertrek in stijl. Niet

weelderig maar met veel comfort ingericht. Hier en daar

mooie kunsvoorwerpen. De kamer heeft in den achterwand
een porte-brisée, die naar een ander vertrek voert, waarvan
men eenige meubels [tafel tegen achterwand en 'n paar
gemakkelijke stoelen) ziet. In den zijwand rechts is een

deur vooraan fkinderkamerj en een deur achterin (gang);

in den linker-zijwand zijn twee ramen met glasgordijnen.

Links voor een sofa, tafeltje en 'n paar stoelen; links

achter, schuin in den hoek, een dressoir. In het midden een
tafel met 'n paar stoelen, gedekt voor de lunch. Tegen den
rechterwand een dames-schrijfbureau, waarop een telefoon,

rechts tegen den achterwand een theetafel.

Bij den opgang van het scherm zit Paul Hovius aan de

tafel koffie te drinken. Truida, het tweede meisje, zwarte

japon en wit mutsje, staat bij de tafel. Paul's uiterlijk is

wat ernstiger geworden.

EERSTE TOONEEL

Paul, Truida, daarna L o u k y.

Truida: Blief u geen vruchte meneer?
Paul (die een brief leest): Dank je,

Truida: Zal ik nog 'ns koffie inschenke?
Paul (verstrooid opziend): Nee, dank je, je kunt

afnemen.
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Trui da: Maar ik mot de boel toch late staan tot

mevrouw komt?
Paul: Nee dat hoeft niet.

T r u i d a: Mevrouw heeft niet ontbeten ook! En mevrouw
is al op.

Paul fongeduldig): Jawel. Ik heb mevrouw 't ontbijt

boven gebracht.

Trui da: Au fop 'n toon van „zèg dat dan'). Dan zal

ik de boel maar meenemen], (Paul zet zich met de courant

op de sofa en steekt een sigaret op. Truida ruimt de

tafel af).

Paul: Waar is baby op 't oogenblik?

Truida: O, die 's in de keuken, 'n schik dat ze hêt!

Die helpt Antje op haar menier met poesse. En zwart dat

ze ziet! Ik gaan er nou voort in bed legge,

Paul; Nee dat hoeft niet. Dat zal mevrouw zélf

doen,

Truida; Mevrouw? Maar de laatste weke heb ik toch

altijd

Paul finvallend): Ja, toen moest mevrouw 's middags

uit, maar nu kun je er mee wachten tot mevrouw beneden

komt,

Truida (ontstemd): Net zooals u wil meneer.

(Telefoonhel. Terwijl Paul spreekt, Truida af met den

koffieboel).

Paul: Hallo .... Hovius hier .... Met wie zegt u? . . . .

O, Mevrouw de Wit. . . . nee, m'n vrouw is op 't oogenblik

niet te spreken (pauze) Ja, vermoeid. . . . slecht geslapen!

Och, ze was den laatsten tijd niet meer gewend om op te

treden (pauze) Zeker.... 't is een groot succes geweest

(pauze) Nou. . . . even goed als Lona zou ik niet dur-

ven zeggen.... Lona is 'n groot man tegenwoordig....

maar volgens algemeene opinie heeft Marianne toch uit-

stekend gespeeld. Ja ja. . . . dank u (pauze) Zeker 't is een

gelukwensch waard. Ik zal het overbrengen.... (pauze,

lachend) O, natuurlijk ben ik daar trotsch op! Dag

mevrouw De Wit. . . . (Hij belt af).
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L o u k y fdie bij den laatsten zin binnenkwam): Waar
moet jij zoo trotsch op zijn?

Paul: Zoo, dag Louk! Mevrouw De Wit vroeg, of ik

niet trotsch was op zoo'n knappe vrouw,

L o u k y (Zij is in een elegant wandelcostuum met bont

en mof. Zij is natuurlijk in geen enkel opzicht meer back-

fisch, maar zeer zeker in haar optreden): Is de knappe

vrouw nog niet beneden?

Paul; Nee, ze zal wel dadelijk komen. Ze heeft na al

die opwinding slecht geslapen,

L o u k y: En vertel 'ns, hoe 't geweest is?

Paul: Nou, zooals je al hoort, 'n succes voor allebei.

Jammer toch, dat je er niet bij kon zijn,

Louky: Vreeselijk jammer. Maar op m'n kinderbond-

avond kan ik onmogelijk gemist worden,

Paul: Het publiek was na de pauze werkelijk enthou-

siast,

Louky: Na de pauze waren 't immers de scènes uit

Romeo en Julia?

Paul: Nee, na de pauze waren 't de twee eenakters. De
scènes uit Romeo vond ik 't minst goed. De critiek was 't

trouwens met me eens.

Louky: De critiek?

Paul: Ja zeker. Er staat wat over in de kranten, In

allebei de ochtendbladen. En niet weinig waardeerend hoor!

Vooral in het Vaderland,

Louky: Zoo. . . . dat had ik niet gedacht,

TWEEDE TOONEEL

De vorigen, M a r i a n n e.

M a r i a n n e fZij is weinig veranderd, vroolijk als voor-

heen, wellicht met een wat luidruchtiger vroolijkheid. Zij

draagt een gloednieuwe groote huishoudschort, zoo mooi en

elegant mogelijk, en een sleutelmandje): Goeie morgen!
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Zóó, dag Louk, (met 'n liefkoozin^ tot Paul) Mannie, heb
je erg saai zonder me geluncht?

Paul: Ja — bar ongezellig. Nee maar Marian, heb jij

een schort voor?

Louky: Een echte huishoudschort!

M a r i a n n e; Ja kinderen, ik heb vanmiddag een massa
in m'n huishouden te doen, 'n Berg achterstallige dingen.

De vorige week moest ik iederen middag repeteeren, hé?

fzich in den spiegel bekijkend) Zeg, vin-je 't geen dot van
'n schort.

Louky (bekijkend): En hij is gloednieuw, Hoe kom je

er in godsnaam aan? Ik heb jou nog nooit met zoon ding

gezien,

Marianne: Wel, gisteren in de laatste eenakter,

speelde ik voor 'n huissloofje, en Huib voor den echtge-

noot, die na 'n slippertje thuiskomt. Daar had ik die

schort voor noodig,

Paul (plagend): Dus ter eere van die schort speel je

vandaag hier voor huissloof,

Marianne (aan zijn oor trekkend): Pas op als jij

hatelijk bent! In plaats van trotsch te zijn op je vrouw's

prestaties. . . .

P a.u\ (zich verwerend): Au. .. . genade!.... ja.... ik

vraag al vergiffenis. . . .

!

Louky; Je vriendinnen informeeren al of-ie niet blij is

met zoo'n knappe vrouw,

Marianne; En dat is-'t-ie niet! O heelemaal niet. Hij

vindt me alleen maar knap, als ik onzichtbare stoppen

in z'n kousen leg, of puddingen kook, die niet flauw

vallen. . . .

Paul: Hm, Gevaarlijk onderwerp.... Zeg Louk....

Marianne (haar hand op Paul's mond leggend):

St. . . . Niet vertellen hoor Paul! Dat zijn huwelijksgehei-

men, die worden aan geen mensch verklapt, Louk heb je

gelezen hoe 'n mooie recensie er van onze voordrachten in

de courant staat?

Louky: Nee, ik ben er erg benieuwd naar.
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M a r i a n n e: Waar is de krant Paul?
Paul: 'k Weet het waarachtig niet.

L o uk y: Hé, nou dacht ik toch, dat jij met die recensie

in je zak zou loopen.

Marianne (even bitter): Ja, dat 's nogal iets voor

Paul, Hier is het Vaderland. Lees maar. (Louk zet zich met
de krant op de sofa).

T r u i d a (bij de deur): Mevrouw, Suusje wordt nou zoo

huilerig. ... 't is 'n kwartier over 'r bedtijd. . . .

Marianne: Waarom heb jij er dan niet naar bed
gebracht.

T r u i d a: Ik mevrouw? Meneer zei dat u het zelf zou

doen.

Marianne [verbaasd): Dat ik. ... ? [zich herstellend)

O ja. . . . dat is goed. Is ze nog bij Antje?
T r u i d a: Antje brengt 'r net op de kinderkamer,

Marianne: Dan kom ik dadelijk hoor, (Truida af).

Die schikking had je toch wel aan mij kunnen overlaten Paul.

P a ui: Ik dacht, vrouwtje, dat je Suusje maar zoo weinig

mogelijk aan Truida moet overlaten, 't is zoo'n stugge on-

verschillige meid,

Marianne; Och, ik heb 'r pas kort, hé? Ze is nog

een beetje groen. Ze heeft veel leiding noodig en daar had
ik de laatste weken te weinig tijd voor,

Paul: Laat het kind dan niet aan 'r over vóór je 'r wat
beter gedrild hebt.

Marianne fongeduldig): Och, dat ben ik ook niet van

plan. Maar nou vanmiddag wou ik juist allerlei andere

dingen. ... in het huishouden. . . .

L o u k y fopspringend): Toe zeg, laat mij Baby naar

bed brengen? Je weet, 't is voor mij 'n feest. (De krant

neerleggend) 'n Prachtige recensie Marian. Ik heb straks

ook nog 'n nieuwtje voor je,

Paul (verrast haar tegenhoudend): 'n Goed nieuwtje

dat jou betreft?

L o u k y (haastig af door de kinderkamer): Och wel nee,

't is heelemaal niet wat jij denkt.
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DERDE TOONEEL

Paul, Marianne,

Paul: Ben je goed uitgerust, vrouwtje?

Marianne: O ja.

Paul: En geen hoofdpijn meer?
Marianne: Nee nee. . . . dat s nou over,

Paul (bezorgd): Je ziet er toch nog slecht uit, hoor.

Ik ben blij, dat de avond achter den rug is, al die opwin-

ding is niets goed voor jou.

Marianne; Och wat.... zoon opwinding, zoon
zenuwachtige spanning maakt, dat je je weer 'ns echt voelt

leven. Die schudt je waikker uit het leven van allen dag.

Paul fmet een glimlach): Was je daar haast bij in-

gedut?

Marianne; Nou ja. . . . dat meen ik natuurlijk niet,

maar heusch Paul. ... jij kunt er je niet indenken, hoe 'n

genot dat voordragen voor me was. Die repetities waren
al zoo heerlijk. De eerste keeren niet. Toen was ik 'r

down onder. Maar van dag tot dag werd het beter. Ik

voelde, dat Huib er tevreden over was. 't Is zoo'n genot

met hem samen te werken. (Paul heeft van een stoel zijn

overjas genomen en peutert met aandacht aan een knoop.)

Wat kan-ie prachtig verzen zeggen hé? En er gaat zoo'n

enthousiasme van 'm uit. Dat sleept je onwillekeurig mee. .

(Zij houdt plotseling op. op veranderden toon) Wai doe je?

Paul (niet opziend): Ik luister wel naar je,

Marianne (heeft even een wrevelig gebaar, dat Paul

ontgaat); Wat is er met die jas?

Paul; Deze knoop hangt nog net aan één draadje. Ik

probeer, of ik 'm nog redden kan,

Marianne (verontwaardigd): Dan kun je toch vra-

gen, of ik 'm 't aan wil naaien (zich bedenkend) Och ja. .

dat 's waar.... je hebt het gevraagd. Ik geloof zelfs al

twee keer, hè? (lachend hem liefkoozend) Jou arm slacht-

offer! Laat "ns gauw kijken?
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Paul: Asjeblieft, De voering is op 'n paar plaatsen los

en er is ook 'n knoopsgat uitgescheurd.

Marianne: Uitgescheurd? fZe knoopt de jas weer

dicht) O jakkes nee. Dat vind ik zoon afschuwelijk werk.

En dat houdt zoo vreeselijk op, Nee hoor, dan moet het

maar tot morgen wachten als de naaister komt. Of — weet

je wat? Ik vraag 't zoometeen aan Louk.

Paul: Nee, Dan zal ik wel wachten tot de naaister

komt.

Marianne: Hè waarom? Louk doet zulke dingen

keurig netjes. En vlug!

Paul: Nou ja, maar 't is haar werk niet. Vertel me nou

je bevindingen 'ns verder,

Marianne: Och, eigenlijk interesseert het je niet. Jij

kunt je nou eenmaal niet begrijpen hoe heerlijk het is om
je 'ns ergens warm voor te maken, om je op te winden,

om enthousiast te zijn over iets, dat je mooi vindt. Om
eerst zélf, heel diep en intens van dat mooie te genieten,

en om het dan weer te geven. . . . zóó weer te geven, dat

je de menschen boeit, dat ze móeten luisteren naar je feven

stilte) Zeg Paul, ik heb je immers gezegd, dat we de vol-

gende week voor Kunst-aan-AUen denzelfden avond nog

eens zullen geven?
Paul: Ja, dat heb je me gezegd.

Marianne: Leuk, hè? 't Zou toch veel te jammer zijn,

wanneer we dat heele repertoire alleen voor dien éénen

avond hadden ingestudeerd. Dat vindt Huib ook. (Ze komt
bij Paul op de leuning van den stoel zitten en strijkt door

z'n haar, kwasi achteloos) 't Zou zoo aardig zijn, wanneer
we die voordrachten óók in een paar andere plaatsen

konden geven.

Paul: In een paar andere plaatsen?

Marianne fals voren): Ja. In Rotterdam bijvoor-

beeld, en in Delft, waar we allebei zooveel bekenden heb-

ben. Nou, en dan misschien nog 'ns ergens anders.

Paul (ontstemd): Maar kindje. . . .

Marianne (haastig): Uit Delft kreeg Huib een prach-
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tig aanbod. Van een Nutsvereeniging of zooiets. Ze bieden
ons honderd gulden. Nou? Wat zeg je van jou vrouw die

vijftig gulden op één avond verdient?

Paul (als voren): Och.

Marianne: Is dat alles?

Paul: Ja. . . , verwijt me maar weer, dat ik niet enthou-
siast ben.

Marianne: Wat heb je er dan op tegen?
Paul: Hoeveel van die avonden heeft Huib in 't voor-

uitzicht?

Marianne (aarzelend): xNou ik denk.... 'n stuk of

acht. . .

.

Paul: Acht!

Marianne: Ja kijk 'ns. Als je zooiets begint moet je

t goed doen, hè? En nu we hier zooveel succes hebben
gehad, slaagt het zéker in andere plaatsen. Die man van
hel: theater-bureau sprak van de acht of tien grootste

steden. . . .

Paul (steeds meer ontstemd): Dus 'n impressario is

er ook al bij.

Marianne (lachend): Klinkt dat niet vreeselijk

deftig? Je begrijpt, hoeveel het waard is voor Huib's

naam als kunstenaar. . . .

Paul (heftig): Laat hij voor z'n naam als kunstenaar
maar alleen zorgen. Daar heeft-ie jou niet bij noodig.

Marianne: O, nu begrijp ik waarom je er tegen bent,

Paul: Jij meent. ... jij dacht. . . . dat ik. . , . jaloersch

ben? (Stilte, dan vast) Als ik jaloersch was, had ik je dan

al die dagen met 'm laten repeteeren. . . . had ik je dan
-— met hem.... die verliefde scènes.... (haar vol aan-

ziend) Nee kind. ... ik ben goddank van jou liefde zóó

zeker, ik zou nooit. . . . aan je kunnen twijfelen.

Marianne (warm): Dat mag je ook niet. Wij houden
immers van elkaar, Paul?
Paul: Ja.... wij houden van elkaar.... en juist

daarom kan ik niet velen, dat er een deel is van jouw leven,

waar ik buiten sta. Ik heb jou zoo lief. . . . dat ik alles
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voor je zou willen zijn. ... Ik zou willen, dat al je geluk

kwam, door mij alleen.

Marianne: Maar beste, je weet immers zelf.... jij

kunt nu eenmaal niet voor kunst voelen. Ik heb zoo vaak

geprobeerd er met je over te praten. Och. . . . dan werd
hef ten slotte tóch 'n teleurstelling. . . . voor allebei,

Paul (peinzend): Ja. . . . dan werd het een teleurstel-

ling. . . . voor allebei.

Marianne: Dat is immers in elk huwelijk zoo. Er zul-

len wel nooit twee menschen zijn, die elkaar in alles be-

grijpen,

Paul: Ik heb ééns gedroomd, dat wij twee zulke men-
schen zouden zijn,

Marianne: Dat jij zou meevoelen met mijn kunst?

Paul: Nee — dat jij zou meeleven, . . . met mijn werk.

VIERDE TOONEEL

Devorigen, Louky. '

L o u k y (uit de kinderkamer komend): Ze ligt er in

hoor. Dat kost moeite om die jongedame tot rust te

krijgen,

Marianne (glimlachend): En vooral als je 'r zelf

eerst aan den gang hebt gemaakt,

Louky: Jullie moet 'ns even komen kijken hoe schattig

ze nou in 'r bedje ligt. Dat lekkere rosé snoetje boven de

dekens uit. . . .

Paul (naar de deur gaand): Kom jij ook Marian?

Marianne: Dadelijk; toe, zorg nou dat ze gauw gaat

slapen, Louk, (Louky en Paul af in de kinderkamer. Marian-

ne gaat naar de schrijftafel en haakt den telefoonhaak af.)

1487. Zeven en tachtig, ja. . . . (Pauze) Is meneer Lona op

z'n kamer? O ben jij 't zelf Huib? Ja. . . . met Marianne. .

Dank je. . . . Nee. ... ik heb slecht geslapen. Ik ben zulke

emoties niet meer gewend. . , . Wat? Ja hoor! dat vin-ik

ook. . . . nóódig dat er 's wat meer emotie is. Zeg Huib, ik
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heb met Paul over onze tournee gesproken.... (Pauze)
Nou.. ..net als ik dacht, hij had er veel tegen.... Wat
zeg je? Jaloersch? O nee. . . . jaloersch is Paul heelemaal
niet. Daarvoor kent-ie z'n vrouw goed genoeg, (Lachend)
't Is heel ongepast van jou om zooiets te denken. Excuses?
Nou goed. . . . voor dezen keer dan. . . . Stil. . . . luister

nou liever naar me. Je kunt wel met den impressario

afspreken, (Pauze) Precies., omdat ik nou eenmaal altijd

m'n zin krijg. . . . (Pauze) O. . . . aanstaande Vrijdag voor
Kunst-aan-Allen. . . . goed, ik zal er op rekenen, (Pauze)
Ja. . . . vanmiddag ben ik thuis. . . . (Pauze) Nee je komt
me heelemaal niet gelegen, want ik heb 'n hoop in m'n
huishouden te doen. Ja ja, de kunst gaat vóór! Adieu. . . .

ja tot straks. . . . Dag! (Ze belt af en ruimt een en ander
op de tafel op en gaat heen. Paul en Louky komen uit de
kinderkamer).

Louky: Wat is zoo'n kind toch 'n heerlijkheid, hè!

Wat is het een genot om zoo'n klein dier te zien opgroeien

. . . .eiken dag wijzer en liever te zien worden. Zeg, heb je

gehoord, dat ze heel duidelijk: ,,dag tantie" zei?

Paul: Wat hou jij toch veel van kinderen Louk,

Louky (peinzend): Ja. . . . 'n kind. . . . Zoo'n warm,
zacht wezentje van jezelf te hebben. . . . zoo'n kind, dat je

noodig heeft. . . . waar je den heelen langen dag voor

zorgen kunt, Heusch. . . . om 'n kind zou ik den man op
den koop toenemen,

Paul (lachend): Prettig voor den man. Maar voorloopig

schijn je toch nog niet tot den koop te kunnen besluiten.

Louky; O, heeft grootmoeder 'r nood geklaagd?

Paul; Ja, de arme ziel was wanhopig. Zij zit maar met

de soupirant opgescheept, terwijl 'r kleindochter hier de

baby naar bed brengt. Maar in ernst Louk, waarom zeg je

geen ,,ja" tegen dien armen Gijs?

Louky: 't Is zoo'n groot ding om ,,ja" te zeggen, Paul,

Een jong'ling vroeg aan Socrates

Of hij al dan niet moest trouwen,
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Getrouwd of niet, zei Socrates

Het zal je toch berouwen.

En geef me nou de drukproeven maar. Wat ik niet af krijg,

neem ik mee naar huis.

Paul: Maar je zorgt toch. . . .

L o u k y (verontwaardigd): Ze zijn immers altijd op tijd

klaar geweest.

Paul: Daar heb je gelijk in. Op de minuut zelfs.

(Paul af).

L o u k y [naar de achterkamer gaand en roepend):

Marian! Luister 'ns!

M a r i a n n e's stem: Ja, ik kom direkt. (Even later

komt ze binnen).

VIJFDE TOONEEL

Louky, Marianne.

L o u k y: Weet je, dat Huib mede-directeur wordt van

het Hollandsch Tooneel?

Marianne: Is dat je nieuwtje. Dat wist ik allang.

Louky: En wist je ook, dat ze dezen zomer Marozia

gaan geven als openluchtspel?

Marianne [sterk geïnteresseerd): Marozia als open-

luchtspel! Nee, dat wist ik niet. 't Zelfde plan van drie jaar

geleden dus. En Huib als Fulco natuurlijk. (Na 'n stilte)

Wie de Marozia zal spelen?

Louky: Wou jij?

Marianne: Dat kan immers toch niet.
*

Louky (voorzichtig): Als je 't eens aan Huib vroeg?

Marianne (peinzend): Ja. Misschien dat Huib. . . .

ZESDE TOONEEL

De vorige n. Truida, daarna Ernst Verhoog.

T r u i d a (tot Louky) : Juffrouw, meneer laat vragen,

of u even op de studeerkamer komt.
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L o u k y: Zeker, ik kom. (Ai door de suite).

T r u i d a (tot Marianne): En er is bezoek, mevrouw (Ze
geeft een kaartje).

Marianne: Je hebt meneer toch in de salon gelaten?

T r u i d a: Ja mevrouw. Maar daar is geen vuur aan,

Marianne: Dat 's waar. Laat meneer dan hier binnen,

en waarschuw boven, dat meneer Verhoog er is.

T r u i d a: Ja mevrouw, (Truida af).

Marianne (gaat even voor den spiegel. Wil fiaar

huishoudscliort afdoen. Knoopt de handen al los. Dan be-

denkt ze zich, knoopt de handen weer vast. Ernst komt door
de suite binnen).

Ernst: Dag Marianne,

Marianne: Dag Ernst,

Ernst: Wat heb ik jou in 'n tijd niet gezien,

Marianne: Sinds onzen trouwdag niet. Aardig, dat

je ons komt opzoeken. Excuseer alsjeblieft m'n toilet.

Ernst: Nou nou! Zoo had ik niet gedacht de beroemde
mevrouw Hovius te vinden. Zoo huishoudelijk met 'n

groote schort!

Marianne (vrooiijk): Dat valt je mee, hè? Ga zitten

Ernst. Maar zeg — hoe weet jij van mevrouw Hovius 'r

beroemdheid af?

Ernst: Wel, de krant bazuint je lof naar alle kanten!

Marianne: Ja, Huib en ik hebben veel succes gehad.

Ernst: En hoe vindt Paul dat, om z'n vrouw op de

planken te zien?

Marianne; Daar is-ie natuurlijk heel trotsch op.

Ernst: Zoo zoo. En hoe vaart de baby bij die escapades

van mama?
Marianne (gepikeerd): Baby vaart buitengewoon

goed. Dank je. En — wat verschaft ons het genoegen van
jouw bezoek?

Ernst: Dat geldt speciaal je echtgenoot,

Marianne (achterdochtig): Je komt toch niet nog
'ns vragen, of-ie ingenieur wil worden op jouw fabriek?

Ernst: Nee — dat kom ik 'm niet vragen. Je mag trou-
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wens bij 't onderhoud tegenwoordig zijn. (Paul komt

binnen).

ZEVENDE TOONEEL

Marianne, Ernst Verhoog, Paul,

Paul: Wel, jij hier Ernst, Dat doet me genoegen. (Be-

groeting).

Ernst (vroolijk): Zeg Paul — wat jij toch 'n veelzijdige

vrouw hebt! Zoo'n talent — en dan zoo'n huisvrouw! Weet

je wat je doen moet Marian? Zóó je portret sturen aan de

Prins! De beroemde declamatrice Marianne Hovius als

huisvrouw.

Paul (ironisch): Een pracht-idee!

Ernst: Met 'n pan in je eene en 'n boek in je andere

hand,

Marianne (schertsend maar toch gevleid): Dan flan-

keert 't m'n portret in het Julia-costuum,

Ernst (met pathos): De beroemde declamatrice in een

harer meest geliefde rollen. Maar zeg, zou de echtgenoot

niet óók op 'n plaatje kunnen?
Paul (scherp): Nee, De echtgenoot hoort niet bij de

stuiversblad-beroemdheid (Even 'n gegeneerde stilte. Ernst

kijkt Paul scherp aan.)

Marianne: Mij excuseer je wel? Ik heb nog allerlei

in 't huishouden te doen. (Marianne af.)

ACHTSTE TOONEEL

Paul, Ernst.

Ernst (zit even Paul strak aan te kijken, begint dan te

lachen): Sjonge jonge — wat dacht jij wel, dat ik zou ant-

woorden, toen je me dien brief schreef?

Paul (ook lachend): Ik dacht, dat je net als ik zou zeg-

gen: dank je wel — en evengoede vrinden. En waarachtig

Roeping 4
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niet, dat je op den trein zou gaan zitten, en vandaag voor
me neus zou staan.

Ernst: Toen jij als student bij ons op de fabriek werkte
— dat is meen ik zes jaar geleden — weet je wat m'n ouwe
heer toen zei? ,,Die stille hou ik in de gaten — dat 's een
kranige werker, die kan het ver brengen."

Paul: Ja, met je vader kon ik goed overweg.

Ernst: Toen ik voor vier jaar, op dien gedenkwaardigen
avond bij je kwam, toen ik je dat prachtaanbod deed van 'n

re^s door Amerika en 'n betrekking bij ons. . . .

Paul: En toen ik ook: ,,Dank je " zei. . . .

Ernst: Toen wou de ouwe heer jou maken, wat je me
nou zelf hebt voorgesteld.

Paul (verrast): Mede-directeur?

Ernst: Precies, Mede-directeur. Hij voelde zich oud
worden. Hij wou er uit. En hij had zich in zijn hoofd
gesteld: jij met mij samen, leiders van onze fabrieken. Jij

voor 't technische deel, en ik voor 't commercieele. We
begonnen met je 'n ingenieursplaats te offreercn. Natuur-

lijk, Je was toen nog niet eens afgestudeerd.

Paul: Als ik dat toen geweten had!

Ernst: Hadt je misschien niet zoo gauw néé gezegd,

wat? Maar och, als je pas geëngageerd bent, doe je je

meisje niet graag 'n displezier. Maar nou de oude heer

dood is, kwam ik nog eens met m'n voorstel bij jou. Ik

stelde je voor: bedrijfschef met 'n groot salaris. Ik dacht;

vier jaar getrouwd, ... 'n huishouden en 'n kind. . . . het

leven is duur .... —
Paul: Hij zou wel bijten.

Ernst: En niet alle koek ineens, wa''t? (Warm) Maar
wat de ouwe heer gewild heeft. ... je zou 't geworden zijn

Paul, ook als je er niet om hadt gevraagd,

Paul (Ernst de hand schuddend, ontroerd): Dank je,

kerel.

Ernst: De kwestie van salaris en tantièmes en al die

dingen bespreken we later wel. Daar zullen we wel geen

ruzie over krijgen. En 'r zitten familieleden als stille ven-
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nooten in de zaak, die moeten voor den vorm gekend. Maar
nou moet me één ding van 't hart. Waarom stondt jij zóó

op een zelfstandige positie? Dorst je 't niet aan om onder

mij te werken?
Paul: Nee. Waarachtig, dat was het niet. Maar je weet

wel, dat ik hier jarenlang een beroerd ellendig baantje had.

Ernst: Dat weet ik. Je dee 't ter wille van je vrouw,

't Was zonde van jouw capaciteiten,

Paul: En terwille van m'n vrouw zou ik het voor niets

anders dan *n belangrijk werk en 'n zelfstandige positie

willen ruilen.

Ernst: Hoe dat zoo?

Paul: Natuurlijk is het voor Marianne een gróóte opof-

fering om in een klein nest te moeten wonen. En ik wil dat

offer alléén aannemen, als ik weet, dat m'n prestaties het

waard zijn.

Ernst: Och kom. 't Is toch niet aan de vrouw om te

oordeelen over 'r mans prestaties,

Paul: Als de vrouw zelf wat presteert velt ze daar

natuurlijk wél 'n oordeel over. Dan weegt ze 't één tegen

't ander. En Marianne heeft, als alle kunstenaars. . . . een

beetje minachting voor mijn droge hersenwerk.

Ernst fspottend): Ja natuurlijk,

Paul feenvoudig): Ik zou haar willen bewijzen, dat ik

in mijn vak óók 'n kunstenaar kan zijn.

Ernst: Je bent toch 'n wonderlijke kerel Paul,

Paul: Dat zul jij wel vinden — ja. Je vroeg me, waarom
ik die buitensporig hoogen eisch stelde — ik heb het je

eerlijk gezegd, (Op dit oogenblik komt Marianne in de

suite en gaat zonder aandacht te schenken aan het gesprek

en zonder door de heeren bemerkt te worden hij de tafel

iets opschrijven).

Ernst: Nou — je zult je krachten kunnen toonen. De
heele electrische ombouw van de fabriek wacht op jou.

A propos. . . . zou je al gauw kunnen beginnen?
Paul: Ik kan met drie maanden van m'n betrekking hier

af. (Marianne wordt opmerkzaam).
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Ernst: Dat wordt dus Mei. 'n Mooie tijd om te ver-
huizen. Je kunt het huis van m'n vader bewonen. Dat staat

leeg natuurlijk, 't Is een heerlijke villa.

NEGENDE TOONEEL

De vorigen. M a r i a n n e.

M a r i a n n e: Maar waarover praten jullie in vredes-

naam? Ernst, je weet toch, dat Paul je aanbod afslaat?

Paul: De kwestie gaat nu over wat anders, Marianne.
Ernst brengt me nu de vervulling van m'n grootsten wensch.
Marianne (verbaasd): De vervulling van jou groot-

sten wensch?
Ernst: En dus van den jouwe, waar man en vrouw één

zijn, [tot Paul) Amice, ik laat het aan jou over, de zaak
aan je vrouw te vertellen. Je definitieve toestemming krijg

ik over een paar dagen wel schriftelijk.

Marianne (nerveus): Maar welke toestemming toch?

't Gaat toch niet wéér om 'n betrekking op jouw fabrieken

Ernst?

Ernst: Géén betrekking, maar 'n mede-directeurschap.

Marianne (als voren): Maar daarvoor moet-ie even-

goed in Gramsbergen wonen!
Ernst: Nou — Gramsbergen is geen onbewoond eiland,

't Is een mooi dorp in een heel gezonde streek. Je zou
trouwens, als je dat prefereerde, zelfs in Koevorden kun-
nen wonen,

Marianne (hoonend): In Koevorden!
Ernst: En 't huis van m'n vader is tot jullie beschik-

king. Dat staat heerlijk vrij. Middenin de bosschen en vlak

bij 'n eindelooze hei. Ik hoop je er binnen zeer afzienbaren

tijd als chatelaine te begroeten. (Hij neemt afscheid).

Marianne!. . . . (Paul met Ernst door de gangdeur af).

Marianne: (alleen. Zij loopt even in de kamer heen

en weer, nog altijd zenuwachtig. Neemt een modeblad van
de tafel, werpt het ongeduldig weer neer. Maar als even
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later Paul binnenkomt, staat ze oogenschijnlijk kalm in het

modeblad verdiept. Paul ziet zeer opgewekt).

Marianne: Zeg? Zou je niet denken, dat dit model
mooi zou zijn voor m'n zwart fluweelen japon?

Paul (haar het blad afnemend, lachend): Zou jij niet

denken, dat wij wel over wat beters te praten hebben dan
over fluweelen japonnen?

Marianne (nerveus): Hoezoo? Over dat voorstel van

Ernst denk je immers niet? Den vorigen keer heb je toch

ook. . . . toen hebben we samen besloten, dat je 't af zou

slaan.

Paul (bedaard): Maar vrouwtje.... je bent nog niet

eens op de hoogte. ... 't gaat nu om heel wat anders. We
moeten daar eens kalm en verstandig over praten. . . .

Marianne (heftig): Je hoeft niets met me te praten!

Ik weet het precies. Ernst heeft zich nou eenmaal in z'n

hoofd gehaald, dat hij jou daar in Gramsbergen hebben
wil. ... en wat hij in z'n hoofd haalt moet gebeuren. Nou
probeert-ie om je te verlokken met een of ander prachtig

aanbod. . .

.

Paul: Hij vraagt me mede-directeur te worden,

Marianne (als voren) ... . En ik voor m'n leven in

dien uithoek. ... in die negorij. ...

Paul: We zullen samen in dien uithoek wonen vrouw-
tje, jij .... en baby. ... en ik.

M a r i a n n a (zachter): Paul. . . . denk je er dan heel

niet over hoe ellendig 't voor mij zou zijn op zoon dorp . . ,

hoeveel ik daar zou missen. ... al die dingen, waar ik

belang in stel. . . . alles van kunst waar ik zóó van
hou. . .

.

Paul (ernstig): Denk jij er dan heel niet over, wat het

voor mij is om eiken dag naar 'n kantoor te gaan. dat ik

haat. . . . om eiken dag opnieuw werk te doen, dat ik

haat, terwijl ik weet, dat ik meer kan — beter kan, als

me de gelegenheid maar eenmaal geboden wordt?
Marianne: Natuurlijk weet ik dat. Ik heb net zoo

goed als jij gehoopt op die gelegenheid.
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Paul: Daar kan ik bereiken, wat ik me altijd heb voor-

gesteld,

M a r i a n n e: Ik ben eerzuchtiger dan jij Paul. . . . Mid-
den in het volle leven moeten we staan — en dan uitblin-

ken, dan meer zijn dan een ander. Jij op jouw gebied — en
ik op het mijne. . . . Dan voel je pas, dat je leeft. . . . omdat
je je krachten meten kunt. Daarginds.... o.... ik zou
ondergaan in doodschheid en verveling. , . .

Paul fontstemd): Och kom, je windt je op. . . . je over-

drijft,

M a r i a n n e: Nee — ik overdrijf niet. Jij kunt dat niet

voelen zooals ik. Voor jou zou 't een ruil zijn. . . . een ver-

betering. . . . Maar voor mir. . . . ? Al m'n illuzics zou ik op
moeten geven,

Paul: Vier jaar geleden heb ik m n carrière opgeofferd

terwille van jou. . . . Vin je 't niet billijk, dat het nu jouw
beurt is?

M a r i a n n e: Vier jaar geleden sloeg je óók 'n aanbod
van Ernst af om mij. Toen kostte 't je zooveel niet. Je hebt

het nu niet meer voor me over, dat is het,

Paul (heftig): 't Is slecht van je om dat te zeggen. Ik

zie in het leven daar geluk voor ons allebei. Ik dacht aan

een inniger- samenleven tusschen ons, omdat daar buiten

niet zooveel dingen zouden zijn, die ons scheiden. Daar zou
je kunnen meeleven met m'n werk, en we zouden er alles

voor elkander zijn — èn voor ons gezin Marian. . . . voor

een groot gelukkig gezin,

M a r i a n n e: Ik wou, dat ik het voelen kon als jij ....

Jij begrijpt niet, wat dat is voor mij, die behoefte aan

kunst. . . . hoe dat voor mij het leven zonnig maakt en

kleurig en mooi. . . . dat is niet, zooals jij zegt, zucht naar

afleiding en uitgaan. ... 't is een verlangen, zooals iemand,

die dag aan dag in een binnenkamer zit, kan hebben naar

het stralende zonlicht buiten. ...

Paul (mat): En in die binnenkamer.... is je leven

met mij.

Marianne: Toe verwijt me niet, dat ik eerlijk ben,
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Paul; ik wou dat ik deelen kon in je illuzies, maar ik weet

het immers.... ik zou toch weer gaan verlangen naar al

wat ik miste, tot 'n obcessie zou dat verlangen worden. . . .

ik zou snakken om weg tè komen en vrij te zijn. . . . net

zoo lang, net zoo lang. . , .

Paul fheftig): Wat meen je?

M a r i a n n e (tot zichzelf komend): Och nee. . . . vraag

het niet. Ik weet niet.... ik durf me niet indenken....

hoe rampzalig ik me voelen zou.

Paul: Zooveel vrouwen leeren zich schikken in. . . . in

'n leven alléén voor hun gezin.

Marianne: Ik heb het immers geprobeerd, Paul, de

eerste twee jaar van ons huwelijk. ... en in den tijd voor

baby's geboorte.

Paul; En liet dat kalme leven je zoo onbevredigd?

Marianne; Het schijnt zoo ondankbaar.... er was
veel liefs. . . . veel moois tusschen ons. Maar o, de dagen
waren zoo eindeloos lang.... en de avonden.... als jij

zat te werken. . . . dan kropen de uren voorbij,

Paul; Ik zit nu eenmaal het liefste thuis,

Marianne: En ik kan niet daarmee-alleen tevreden

zijn. Paul begrijp toch. . . . als ik geluk zag in je plan, ik

zou me niet zóó verzetten. Maar als ik in dat dorp niet

aarden kan, als ik er nooit vroolijk en tevreden ben, is 't

voor jou toch ook geen geluk,

Paul (mat): Nee. ... ik wil mijn geluk niet ten koste

van het jouwe, 't Zou me veel waard zijn om daarheen te

gaan. ... jij kunt misschien niet begrijpen, hoeveel. . . .

maar jij bent me 't meeste waard van alles,

Marianne (ademloos): En dus....

Paul: Zal ik behouden, wat ik heb. Hier bezit

ik jou liefde, kind. . . . daar zou ik die misschien

verliezen ....

Marianne: En je weigert Ernst z'n aanbod?
Paul (langzaam): Ja.... ik zal het aanbod weigeren.

Marianne: Weet je wel, dat ik me nou zoo klein voel

naast jou. . . . zoo klein en egoïst?
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Paul (heftig): O asjeblieft geen frazen. Wat ik doe is

ten slotte óók egoïsme. . . .

Marianne fonstuimig): Ik zal je bewijzen, dat ik je

offer waard ben Paul, Ik zal het je toonen. Ik ben dikwijls

humeurig geweest den laatsten tijd.... en driftig. (Een-
voudig) Dan had ik er soms wel spijt van.... maar dan
was ik te koppig om 't te toonen. (Paul trekt haar ontroerd
naar zich toe). Maar nou. . . . nou zal alles weer tusschen
ons zijn als vroeger. ... als den eersten tijd. . . .

Paul (ontroerd): Lieveling. . . .

Marianne: Zie je.... ik wou, dat ik nu iets doen
kon voor jou. . . . iets dat 'n opoffering is voor mij. . .

.

Paul: Dat kun je.

Marianne: Vertellen?

Paul (lachend): Het uitgescheurde knoopsgat maken.

Marianne: Och, is dat nou. . . . ?

Paul: Maar er is toch heldenmoed voor noodig, wat?
Marianne (lachend): Een beetje wel. ... en straks

zal ik er erg m'n best op doen.

Pa u 1 (ernstig nu): Je kunt nog iets voor me doen. . .

.

maar dat is werkelijk een offer.

Marianne: Daar ben ik blij om,

Paul: Trek je dan terug voor die tournee met Huib.

Marianne: Maar vin-je dan. . . . ?

Paul (haar in de rede vallend): O, ik weet, het is 'n

of fei . . . . Maar het idee, dat jij met hem. ... ik vind het

nou eenmaal beroerd,. ... en je doet me een gróót genoe-

gen door er van af te zien,

Marianne (na even pauze): Natuurlijk zal ik er van

afzien. . . . Wou je, dat ik al die voordrachtavonden afzei

. . . .allemaal?

Paul: Ja. . . . die heele tournee.

Marianne (met moeite): Goed, Ik beloof het je.

Alleen den avond van Kunst-aan-Allen kan ik niet afzeg-

gen, die is hier in de stad en de kaarten er voor zijn al

verkocht.

Paul: Daarvoor geef ik dan genadig permissie.
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Mar ia nu e: Huib zal woedend zijn,

Paul: Dat denk ik ook wel. En die woede trotseert m'n
vrouwtje terwille van mij. Afgesproken?
Marianne: Afgesproken. Maar nu weet ik nog iets

veel mooiers,

Paul: Laar hooren?

Marianne: In plaats van mijn reis met Huib gaan

wij samen op reis ....

Paul: Van den zomer?
Marianne: Nee jongen, niet van den zomer! Nu —

!

De volgende week. Je kunt best 'n paar weken verlof

krijgen.

Paul: Vermoedelijk wel.

Marianne: Is 't geen zalig plan?

Paul: Maar wat moeten we met Suusje. . . .

Marianne: Die kan immers best bij grootmoeder en

Louk logeeren,

Paul: En waar wou m'n vrouwtje dan naar toe?

Marianne [op Paul's knie): Naar Parijs! Al tien jaar

lang is 't m'n grootste illuzie om Réjane te zien, en denk
eens Paul. . . .

TIENDE TOONEEL

Devorigen, MevrouwDeRaadt,

Mevrouw De Raadt: Neemaar, neemaar, wat 'n

tortels! Wat spijt het me, dat ik het tête a tête heb ge-

stoord!

Paul (vroolijk): iNiiets verklappen hoor Grootje! (Be-

groeting.)

Marianne: En vertel 'ns? Bent u tevreden over me
geweest gisterenavond? Was ik 't waard, uw kleindochter

te zijn?

Mevr, D e R a a d t: Ja. . . . ze is wel van mijn ras. Ik

heb dat nooit zóó gevoeld als gisteren. En jij jongen, ben

jij ook tevreden geweest?
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Paul; Ik ben het meest tevreden, dat ik r weer rustig

thuis heb,

Marianne: Zeg eens mevrouw De Raadt.... ben je

heelemaal alleen hierheen gekomen?
Paul: Waarom bent u niet met Leuk meegegaan? U

wist toch, dat ze hierheen ging?

Mevr, De Raadt: Is Louk nog hier?

Marianne: Zeker, Ze corrigeert drukproeven voor

Paul. Zal ik 'r roepen?

Mevr. De Raadt; Nee — wacht nog even. Hebben
jullie niets aan 'r gemerkt?

Paul; Nee hoedat?
Marianne; Ze was hier in 'r beste humeur.
Mevr, De Raadt: Dat schijnt ze dan voor jullie te

bewaren. Bij mij staat de barometer den heelen dag op
storm.

Paul: En de reden?

M e V r, D e R a a d t; Och, 't is allemaal om dien jongen.

Marianne; Maar grootmoeder. . . . Als ze 'm nou niet

hebben wil.

Mevr, De Raadt (verontwaardigd): Dan zal ik 'm

dr niet opdringen! Dacht je dat ik op dien kwajongen ge-

steld was? Maar 'n jaar geleden heeft ze 'ift 'r woord
gegeven, (Verbazing bij Paul en Marianne), Hij ging toen

naar Gotha om af te studeeren. 't Zou stil blijven tot-ie

terugkwam.

Marianne: Maar wij hadden toch mogen weten. . . .

Mevr, DeRaadt; Nee — ik moest Louk beloven, dat

ik het voor jullie verzwijgen zou.

Paul: En wat zijn er nou voor wolken aan den hemel?

Mevr. De Raadt: Wel — nou is-ie teruggekomen.

Als de gelukkige bruigom. Met 'n ring en 'n cadeau en

zóó'n kist met lekkers. . . .

Paul: En Louk?
Mevr. De Raadt: En nou wil Louk weer uitstellen,

Paul; Dan hapert er toch iets.

Mevr. De Raadt: Natuurlijk. Maar ze vliegt op als
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'n vat buskruit als ik er over begin. Kunnen jullie niet 'ns

met 'r praten?

M a r i a n n e [tot Paul) : Heb jij aan Louk wat bijzon-

ders gemerkt?

Paul: Grootje, ik zal die wispelturige jongejuffrouw

eens onderhanden nemen.

Mevr, DeRaadt: Zou ze naar jou luisteren denk je?

M a r i a n n e fplagend): O — hij is zulke dikke vrinden

met Louk! Dat ze 'r geheim zoo lang voor jou verzwijgen

kon Paul!

Paul: Ik vermoedde wel iets. . . . Vrouwtje. . . . vertel

jij grootmoeder onze plannen, dan zal ik met Louky
praten,

Marianne: Goed, U zult interessant nieuws hooren,

grootmama! En m'n Julia-kostuum moet u ook nog zien.

(Ze gaat met Mevr, De Raadt in de suite, sluit de schuif-

deuren, roept er doorheen:) Veel succes, biechtvader!

ELFDE TOONEEL

Paul, Daarna Louky (met papier in de hand).

Paul: Je komt of je geroepen bent. . . . 'k Wou je net

gaan halen,

Louky: Ik ben nog lang niet klaar, 't Zit vol fouten.

Waarom kijk je me zoo aan?

Paul (die is gaan zitten): Kom jij 'ns hier? (Ze kijkt

hem verbaasd aan) Ja, ik meen het! Ik heb met jou 'n

appeltje te schillen, fHij trekt haar bij de hand tot ze dicht

voor hem staat) Wat was dat daarnet voor een rijmpje

van jou?

Louky: 't Heeft blijkbaar indruk gemaakt.

Paul: Zeg het nog eens op.

Louky: Waarom?
Paul: Zeg op Louk.

Louky: Een jong'ling vroeg aan Socrates,

Of hij al dan niet moest trouwen.
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Getrouwd of niet, zei Socrates,

Het zal je toch berouwen.

Paul: En nou memoreer je algemeene geschiedenis.

Waardoor stierf Socrates?

L o u k y (of ze een les opzegt): Hij moest den giftbeker

drinken.

Paul (half ernstig): En waarom moest hij dat?

L o u k y: Ik weet het niet meester!

Paul; Ik zal het je vertellen. Dat was om die uitspraak

in dat versje. Daarom was-ie des doods schuldig. Want
met die wijsheid had-ie een hoop menschen ellendig en

twijfelmoedig gemaakt,

L o u k y: Jij voelde er toch waarheid in Paul,

Paul fnu diep-ernstig): Ieder mensch heeft wel eens

een oogenblik, dat-ie twijfelmoedig is, Louk. . . . Maar nou
weet ik heel zeker. ... en dat wou ik je zeggen. ... je

vriend Socrates had ongelijk,

Louky: Ongelijk?

Paul: Ja. . . . Als je je vast voorneemt om gelukkig te

willen zijn.... en om het de ander te willen maken....
dan heb je geen berouw,

Louky: Meen je dat eerlijk?

Paul: Waarachtig meen ik het. En nou zul je me op-

biechten, wat er hapert tusschen jou en Gijs.

Louky: Ik heb.... 'n bedenktijd gevraagd. Ik wou
nog niet besluiten. . . . dat is alles.

Paul: Gijs is 'n goeie vrind van me. ... hij is een beste

kerel. Verleden jaar was alles in orde tusschen jullie. En
toen ben jij gaan piekeren. ... Je zag bij anderen dishar-

monie.... je meende misschien wel, dat ook bij ons....

(Louky ziet hem gespannen aan). Kijk eens Louk. . . . een

derde ziet van 'n huwelijk toch alleen den buitenkant. . . .

je diepe innige gevoel kun je nu eenmaal niet uitspreken

. . . .dat kun je niet toonen,

Louky fzacht invallend): Aan een derde. . .

.

Paul: Marianne en ik zijn toch heel verschillende

naturen.... en ja.... god.... we hebben dikwijls mee-
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ningsverschil. Maar geneest het jou niet van Je twijfel, als

ik je verzeker, dat ik het weer zou doen. . . . net zóó. . . .

als ik 'r nu nog vragen moest, of ze m'n vrouw wou zijn. . ?

Louky [gewild luchtig): Ja.... waarom zou ik dan
nog twijfelen, hè?
Paul: Wanneer is de bedenktijd om?
Louky: Volgende week,

Paul: Kom. . , haal dien armen kerel nou vandaag uit

z'n misère. Dan is grootmama gerust en ik ben de eerste,

die jou gelukwenscht, (Hij wil haar een zoen geven, maar
Louky trekt zich haastig terug).

Louky (nerveus): Nee Paul, nu nog niet. Als Marianne
die tournee maakt met Huib, moet ik natuurlijk hier komen
bij 't kind.

Paul: Je bent toch een zorgzaam zusje. Maar Marianne
gaat géén tournee maken met Huib en Gijs heeft je veel

noodiger dan wij,

Louky: Gaat ze niet. . . . ?

Paul: Nee. Ze ziet er van af — om mij. Zeg, als je 'm
'ns een briefje schreef?

Louky: Wat 'n tyran ben jij!

Paul: Dat is een deugd voor een man. Doe je 't. ... ?

Dan geef ik vanavond een fuif,

Louky fschril en onecht): God — wat zullen we dan
'n plezier hebben! (Snikt).

Paul (onthutst): Maar Louk. . . . wat is dat nou? Kindje
begrijp me goed. ... ik wil niet koppelen. Als je denkt, dat

je niet. ... als je niet van Gijs houdt. . . .

Louky: Och onzin.... natuurlijk houd ik van 'm. Je
zult 'ns zien — vanavond. Wacht — heb jij 'n velletje

papier. ... en 'n pen? En zeg Paul. ... ik. . . . ik ben heel

blij, dat je met me gepraat hebt. ... ik dank je. . . .

Paul: 'k Heb nog één ding op m'n hart.

Louky: Wat dan. . . .

Paul: Je hebt wat goed te maken bij grootmoeder. Ze
heeft spul met je gehad den laatsten tijd.

Louky (driftig): Och wat hoefde ze ook ^zacht) nou ja
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....ik zal 't doen. Ik ben ook 'n spook geweest, (Zq zet

zich tot schrijven, Paul gaat naar de suitedeuren en schuift

die open. Grootmama en Marianne zitten daar aan tafel):

Paul fin de andere kamer): Zeg nou 'ns, dat ik geen
diplomaat benl

Mevr. De Raadt: Heb je 'r heusch. . . . (zij spreiden

verder).

M a r i a n ne (haastig naar Louky gaand, die zit te schrij-

ven): Zeg Louk, je mag wel je excuses aan grootmama
maken. Ze heeft zich erg aangetrokken, dat je zoo. . . .

Louky [bits in de rede vallend): Ik weet zélf wel, wat
ik doen moet hoor. Als jij iemand grieft zeg ik ook niet,

dat je 'm excuses moet vragen,

Marianne (weggaand): Hè, wat kan jij toch scherp

en hatelijk zijn, (Louky vouwt haar brief in 't couvert, gooit

dat op tafel en loopt de kamer uit.)

Mevr, De Raadt: Loopt ze nou weg?
Paul: Och laat 'r maar. Ze is wat zenuwachtig,

Marianne; Ga je weg Paul?

Paul: Ja. ... 't is al schandelijk laat. Blijf jij vanmid-
dag thuis vrouwtje? Krijg ik straks een gezellig kopje

thee?

Marianne: Ja.... ik blijf thuis. Om half vier komt
Huib,

Paul (ontstemd): Huib? Waarvoor?
Marianne: Och, hij wou nog "n paar dingen bespre-

ken, en nog 'ns repeteeren voor den avond van Kunst-

aan-Allen,

Paul: Je hoeft nou toch niet wéér te repeteeren?

Marianne (licht ongeduldig): Hij wou een en ander

wijzigen,

Paul (nog ontstemd): O, Nou. . . . dag grootmama. Dag
kind. Tot straks, (Paul af).
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TWAALFDE TOONEEL.

Mevr, De Raadt, Marianne,

Mevr, De Raadt; Wil jij 'n goeien raad hooren?

Marianne {ziet op).

Mevr, De Raadt: Haal dien Huib niet hier als je

man niet thuis is,

Marianne fhartelijk): O. . . . daar komen grootmoe-

ders ouderwetsche begrippen weer voor den dag! Nee
grootje. . . . nou ben je heusch uit den tijd.

Mevr. DeRaadt: 't Zal nog wel niet uit den tijd zijn,

dat 'n man jaloersch wordt, als 'n ander op z'n vrouw
verliefd is.

Marianne (haastig): Och onzin. Ten eerste. ... is

Paul heelemaal niet 'jaloersch en ten tweede. . . .

Mevr, De Raadt: Ten tweede. . , . ?

Marianne: Eh.... ben ik niet verliefd op Huib.

Mevr, De Raadt: Daar hadden we 't niet over.

Marianne (begint te lachen): U schijnt 'n goeien bril

te hebben.... Ik begrijp waarachtig niet hoe u dat....

Mevr, De Raadt: Ik heb jullie samen zien spelen.

Marianne: Maar grootje! omdat Huib op 't tooneel

als Romeo. . . .

Mevr. De Raadt: Ja precies, als Romeo.
Marianne: Alsof dat bewijst, dat hij ... .

Mevr, De Raadt: Zeg jij eens, dat-ie niet verliefd

op je is?

Marianne (ongeduldig): Och, wat doet het er eigen-

lijk toe. Ik kan er niets aan doen en evenmin iets aan ver-

anderen.

Mevr. De Raadt: 't Hinderde Paul dat Huib van-

middag weer hier komt,

Marianne: Ik kan er heusch niets aan doen, Huib
zal toch al niet weinig boos zijn. En juist nu moet hij me
helpen. Hij is mede-directeur geworden van het Hollandsch
Tooneel, Dezen zomer gaan ze er Marozia geven als open-
luchtspel.
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Mevr. D e R a a d t; En nu wou jij toch niet?

Marianne: Ja — ik wil meespelen, 't Is een eenige
kans. Huib weet, dat de Marozia-rol me goed ligt.... Ik
heb nooit iets zóó goed gespeeld, als juist dat.

Mevr. De Raadt: En nu wil jij toch niet? Je kent
het leven niet, dat je zoo aanlokt. . . . Wat is de kunst voor
jou anders geweest dan tijdverdrijf?

Marianne: Dat is juist het ellendige! Een tijdverdrijf

— zooals andere vrouwen handwerkjes maken of bloeme-
tjes schilderen. Zoolang het tijdverdrijf is, heet het aardig

en interessant. Maar o wee, als je werkelijk vooruit wili. .

als je je schouders er onder zet en wat bereiken wilt. Dan
wordt je man beklaagd en je kinderen hebben een slechte

moeder. . . .

Mevr, De Raadt: En zouden wie hen beklagen geen

gelijk hebben?
Marianne: Dat zegt u?!

Mevr, De Raadt; Ja — dat zeg ik, omdat ik zoo
van m'n kunst gehouën heb. Die kunst eischt alles van je,

al je kracht en je energie en je toewijding. ... en wie dat

niet geven kan, blijft toch 'n dilettant.

Marianne: Ik wil geen dilettant zijn. Ik voel, dat ik

zooveel zou kunnen bereiken. . . . Huib wil me helpen. . . .

die wil met me samen vooruit. En ik ben nu nog jong, en

nog ben ik mooi. En m'n stem klinkt vol en warm....
warmer, inniger dan vroeger, m'n spel is levendiger — met
veel meer temperament.

Mevr. De Raadt (fijntjes): Heeft hij je dat alles

gezegd?

Marianne: Huib ja. . . . maar anderen ook. U vondt

het ook grootmoeder — gisteren — toen u na afloop bij

me kwam heb ik tranen gezien in uw oogen,

M e V r. D e R a a d t: En toch is 't een dwaasheid, wat je

nu wilt. Het instudeeren van zoo'n zware rol.... al die

repetities.... je zou zooveel weg zijn, Nee — je moet

inzien, dat 't een onmogelijkheid is. Je hebt je eigen weg

gekozen kindje.... het was vrije verkiezing, dat je
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trouwde met Paul, dat je besloot om 'n gewone

vrouw te zijn.

M a r i a n n e (bitter): Alsof ik toen over dat alles heb

naoedacht! (Stilte. Mevr, De Raadt zucht).

Marianne: Zeg grootje.... om met grootvader te

trouwen ben je van het tooneel gegaan, dan hield je zeker

wel heel veel van 'm hè?

DERTIENDE TOONEEL

De vorig en, Truida,

Trui da (door de suite): Het rijtuig van de oude

mevrouw is voor.

Marianne: Nee! U mag nog niet weg! Laat de koet-

sier maar zoolang wachten Truida.

Truida; En Antje laat zeggen, dat mevrouw nog niet

gezeid heeft, wat we moeten eten.

Marianne: O ja. . . . dat 's waar. Ik kom zoo meteen

in de keuken hoor. (Truida af).

Marianne (vertrouwelijk): Weet u, wat ik me nooit

begrijpen kan? Hoe u op difen stijven leelijken opa De
Raadt verliefd kon worden.

Mevr. De Raadt: Stil Marian. Hij was een goeie

brave man. ... en. . . . en jij hebt 'm niet gekend,

Marianne: Alleen van z'n portret. Dat groote ge-

schilderde uit de eetkamer. Oef! En 't uwe daarnaast is zoo

lie^ en zoo mooi. Zeg Grootje. ... je bent wel heel mooi
geweest hè — toen je jong was?
Mevr. De Raadt: Of ik mooi....? Nou.... als je

vijf en zeventig bent kun je 't wel zeggen. ... Ja. . . . toen

ik jong was als jij . . . . ik had net zulk haar hè. . . . toen

waren er wel, die me mooi vonden.

Marianne (glimlachend): Toen waren er wel, die u

mooi vonden. ... en die verliefd op je waren. Maar één

was er — hè grootje. . . . die hadt jij zóó hartstochtelijk

lief. . . . dat je alles voor 'm kon offeren.

Roeping 5
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Mevr. DeRaadt: Dat doet iedere vrouw, als ze echt
van 'n man houdt. Hij was zoo mooi en zoo jong. En z'n

stem was als muziek. Daar was géén vrouw, die hem weer-
stond,

M a r i a n n e [hoogst verbaasd): Was opa De Raadt?. .

iMevr, De Raadt (haar opeens vol aanziend en met
nadruk): Nee. ... die was het niet,

Marianne: Oh feen stilte) Dat was dus groot-
moeders levenservaring. (De oude vrouw zit in gedachten)
Toe, vertelt u mij die geschiedenis-

VEERTIENEE TOONEEL

Devorigen, Huib,

('Huib kwam onder de laatste zinnen door de suite).

Huib: Goedenmiddag dames. (Mevr, De Raadt en
Marianne zien verschrikt op).

Marianne: Huib! jij. Ik heb je niet hooren binnen-
komen.

Huib: Ik heb tweemaal getikt. Maar de dames waren
zóó in hun gesprek verdiept. Dag mevrouw De Raadt,

Mevr, DeRaadt (opstaand, strak): Dag meneer Lona.
Ziezoo. Het knoopsgat is klaar Marianne. Wil je even
bellen om m'n hoed en mantel?
Marianne (zonder animo): Waarom haast u zoo'^ Ik

zal zelf wel even. (Marianne af).

Huib: En de beloofde geschiedenis?

Mevr. De Raadt (strak): Die heeft niets geen haast.

Die vergeet ik niet en bovendien, ze zou u niet bevallen. De
man speelt er de mooie rol niet in,

Huib (vrooiijk): Maar dan is het juist interessant. Brave
mannen zijn uit de mode. En eerlijk mevrouw De Raadt. . . .

waren in uw tijd de braven het meest in tel?

Mevr. De Raadt (glimlachend om een herinnering)

:

Misschien niet — altijd.
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Huife: Elke herinnering, die u vertelt, moet wel het

luisteren waard zijn.

Mevr. DeRaadt: Zelfs voor een oude vrouw een vlot

complimentje!

(Marianne komt met den hoed en mantel van Mevr. De
Raadt).

H u i b (Mevr. De Raadt helpend): Wacht, laat mij u even

helpen. (Mevr, De Raadt zet haar hoed op) Mevrouw De

Raadt, u moest zoo'n fijne kanten mantille over uw hoofd

dragen,

Marianne: Ja. . . . dat zou u goed staan.

Huib: 't Zou zoo mooi kleuren bij het zilver van uw
haar. [Hij helpt telkens iets aan het toilet van mevrouw
De Raadt) Ik heb nog nooit zulk prachtig wit haar gezien.

Mevr, De Raadt fmet een zucht): Dat is nog m'n

eenjge ijdelheid,

H u i b: In de vestibule tocht het. Doe uw bont goed dicht.

Uw mof nog, Marian, nu lijkt je grootmama precies op

Rubens' portret van Maria de Medicis. Geef mij uw arm,

dan breng ik u naar het rijtuig.

Mevr, De Raadt fhoofdschuddend, maar zeer he-

koord): Charmeur!

(Mevr, De Raadt en Huib af. Even later hoort men de

voordeur dichtslaan en een rijtuig wegrijden. Marianne

ordent een en ander in de kamer).

Marianne (zacht voor zich heen): Charmeur. . . .

VIJFTIENDE TOONEEL

Marianne, Huib, later een oogenblik T r u i d a.

Huib (weer opkomend vroolijk, Marianne een courant

toonend): Ik wed, dat jij dit nog niet gelezen hebt.

Marianne: De Rotterdammer.... daarin óók!

Huib (houdt de courant vast en wijst hij, zij kijken

samen). Hier. (Zij lezen. Huib kijkt naar Marianne's

profiel).
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Marianne f opziend, bij): God, wat aardig hè,

H u i b: Dit het meest. . . . over de Meinacht, Nou — wat
zeg je er van?
Marianne fwarm, haar hand op Huib's arm):

Ik heb ook zooveel van je geleerd. Ik ben je zóó
dankbaar.

H u i b [wil Marianne een zoen geven): Net zoo als giste-

renavond?

Marianne [haastig terugwijkend): Nee, hoe verzin je

't nou alsjeblieft geen dwaasheden. . . . ?

Huib; Dwaasheden? Gisteren na afloop kreeg ik een

zoen. . . . uit dankbaarheid. En nu ben je weer zoo dank-

baar. . . .

Marianne fgepikeerd): Schaam je. Ik dee dat gisteren

in 'n opwelling. Omdat ik zoo blij was met ons succes. Als

in een roes was ik. . . .

Huib: En die roes is voorbij?

Marianne: O ja.... die was voorbij toen ik thuis

kwam, 't Kind had den heelen avond gehuild. . . .

Huib: Maar daar had jij toch geen last van gehad?
Marianne: O Huib, je bent onverbeterlijk,

Huib: Ik ben als de troubadours in den ouden tijd. Die

trouwden niet. Die namen de liefde waar ze geboden
werd. . . .

Marianne (lachend): Ja, dan ontkom je aan de

huilende kinderen,

Huib: Bij mij duurde de roes. Ik ben gaan wandelen —
in het Bosch, De maan scheen zóó prachtig. ... en het was
er volkomen verlaten. In die stilte hoorde ik aldoor je

stem, dien innigen, trillend warmen klank, waarmee je de

liefdeverzen zei,

Marianne: Maar zeg nu eens heel eerlijk. . . . m'n spel

in die scènes. ... o ik heb het gevoeld. . . . het was niét

goed hè?

Huib [luchtig spottend): En die recensent van het Dag-

blad roemde je immers zoo? Er stond zoo iets van: waardig

en ingetogen. . . .
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M a r i a n n e: Och — wat geef ik om dien man van het

Dagblad! Ik wil jou oordeel weten.

H u i b: Om 'n complimentje te hooren?

Marianne fernstig): Daar was een tijd, dat je me
nooit een complimentje gaf. Dat je prees, als je 't eerlijk

meende en me niet spaarde, als ik te kort schoot

H u i b; O. . . . zeker. . . . Maar toen beschouwde ik je als

m'n kameraad in 't vak.

Marianne: En hoe beschouw je me dan nu?

H u i b: Nu is 't heel wat anders. Nu ben je "n getrouwde

mevrouw, die bij de genadige gratie van 'r heer gemaal eens

een keertje mag optreden. O. . . . je hebt het er kranig afge-

bracht. . . . werkelijk heel kranig. . . .

!

•

Marianne fbitter): Voor een dilettant.

H u i b: Ja — voor 'n dilettant.

Marianne (ironisch): Ik begrijp niet, dat 'n beroemd
acteur als jij zich verwaardigt om met — 'n dilettant te

spelen!

H u i b: O.... dat zou me *n genoegen zijn, óók als je

prestaties veel minder waren. En — eerlijk gezegd. . . . toen

ik je vroeg om met me voor te dragen was het voor 'n groot

deel — nieuwsgierigheid.

Marianne; Hoe vleiend voor me.

H u i b; Ik had in drie jaar niets van je gemerkt. Er waren
twee dingen mogelijk. Of je was een echte moeke gewor-

den, zooeen met 'n schort voor en een kousenmand en een

kind op schoot (Marianne lacht) óf je was de Marianne van
vroeger gebleven, alleen warmer, vuriger, en stikkend in je

leven van aliedaagschheid.

Marianne: En je vondt??
Huib: Ik vond je, hunkerend naar afleiding.... vol

enthousiasme en werklust. Niet waar? Maar toch ook. . . .

mei 'n je-ne-sais-quoi van gereserveerdheid.

Marianne: Ik gereserveerd!

Huib: In je spel — ja zeker! Geen oogenblik heb je

vergeten, dat je mevrouw Hovius bent — Aldoor heb ik

gevoeld, dat je bang was om je te laten gaan — bang voor



70 II, 15

jalouzie van je man. . . . bang voor geklets van de men-
schen. . . . Nou biecht op! Heb ik geen gelijk?

Marianne: Och ja — ik weet het. Daar v^ras gêne.

H u i b: In de liefdes-scènes,

Marianne (verlegen): Voor de passie in jou spel.

H uih fheftig): En toch zou je zoo anders kunnen! God,
als je maar durfde! De v^armte, die nu in je stem trilt —
die ook in je actie! Je zou zoon prachtige Julia kunnen
wezen,

Marianne: Toe Huib. . . . neem nog eens die scènes

met me door. ... ik wil, dat het beter wordt. ... ik heb
gevoeld, dat het slecht ging gisteren.

•Huib: Ik had je juist voor willen stellen de Romeo-
scènes te schrappen op onze tournee,

Marianne: Op onze.... (Zij wil spreken, maar be-

denkt zich, gaat na even wachten door). Nee.. Vrijdag.,

op den avond van Kunst-aan-Allen zullen die scènes het

best van alles zijn. Ik beloof het je. Toe. . begin nou met
repeteeren,

Huib: Energie heb je! Wat zou je veel kunnen bereiken,

als je wou. Zoo prachtig als je dat gisteren zei:

,,Wilt gij reeds gaan, het is nog lang geen dag,

,,Het was de nachtegaal — de leeuwerik niet,

,,Wiens schelle stem in 't angstig oor u drong,

,,0p dien granaatboom zingt hij eiken nacht,"

(Er wordt geklopt).

,, Geloof me lieve, 't was de nachtegaal",

(sprekend) Daar wordt geklopt,

Marianne (ongeduldig): Hè, Binnen,

T r u i d a: Mevrouw, u hebt nog altijd niet van eten

gezeid.

Marianne (ontstemd): Och,

T r u i d a: Antje weet niet, of de worteltjes voor vandaag

benne of de bloemkool,

Marianne (snel): Nee — de bloemkool voor vandaag

en dan de peertjes van gisteren, hè?

T r u i d a: Goed mevrouw, (Af).
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Marianne: Vergeef me Huib. Wat zei je ook weer?

Heb ik die regels mooi gezegd? (reciteert)

,,Geloof me lieve, 't was de nachtegaal",

Huib [met een effen gezicht):

Nee, 't is de bloemkool lieve, 't zijn de peertjes.

En niet de worteltjes. . . .

Marianne: Och Huib! [Zij lacfit ook. maar valt dan
opeens bijna schreiend op een stoel). Ja, spot er mee! Maar
als je eens wist, hoe ellendig, hoe irriteerend den heelen

dag dat gezeur. ... Ik kan het haten soms!

Huib (met nadruk): Waarom maak je je dan niet vrij?

Marianne fgereserveerd): Ik begrijp je niet,

Huib: Je begrijpt me wèl. Ben jij 'n vrouw om onder

te gaan in de banaliteit van 'n huishouden? 't Is immers
zonde van je — van je prachtig talent en van je heerlijke

mooie jeugd, Ben jij met je stralenden levenslust een

vrouw voor dien saa. . . .

Marianne fhaastig — heftig): Nee — stil. Geen woord
over hem. Je kent hem niet ....

Huib: Genoeg om te weten, dat hij niet past bij jou.

Marianne: Hij houdt van me zooals ik ben,

Huib: Maar 't mooiste en het beste in je apprecieert

hij niet,

Marianne (koel): Zouden we dit gesprek niet staken,

Huib: Zooals je wilt. Je beklaagt je — en ik trachtte

je raad te schaffen,

Marianne: Ik beklaagde me alleen over den last van
m'n huishouden,

Huib: Je kunt niet allebei. . . .Huisvrouw zijn en artiest.

En is de artiest jou niet het meest waard?
Marianne: Ja, en daar moet de huisvrouw dan maar

bij achterstaan, fplotseling zich naar hem toewendend)
Huib, ik weet, dat jullie Marozia gaan geven als openlucht-

spel,

Huib: Hoe weet jij dat?

Marianne: Mocht ik het niet weten?
Huib: Waarom vraag je mij ....
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Marianne (energisch): Omdat ik de Marozia spe-

len wil,

H u i b (verrast): Wou jij . . . , ?

Marianne (haastig sprekend): Ja — jij moet me
helpen. Je zegt zelf: ik zou zooveel kunnen bereiken....

en dit is een eenige kans. Ik ken die rol door en door. . . .

vroeger had ik er succes mee. ... en nu — 't zijn weer je

eigen woorden Huib — nu is m'n stem warmer en

inniger,

Huib (haar handen grijpend): Je spel zou het óók

zijn. . . . nietwaar. . . . wanneer wij samen. . . .

Marianne (als voren): Als jij pleit bij Barthold,

weigert hij niet. Toe — doe dit voor me Huib?
Huib: En wat doe jij dan voor mij? (Marianne wijkt

terug).

Marianne: Ik geef jou. . . . m'n vriendschap.

Huib (smadelijk): Je vriendschap! Een handdruk bij 't

komen en een handdruk bij 't weggaan, nietwaar? (heftig)

En jij weet, hoe ik hunker. ...

Marianne (nog hoog): Ik heb niets te geven. . . . dan

m'n vriendschap Huib,

Huib; Dat is niet waar! Jij hebt alles te geven! Want
hij . . . . Paul. . . . bezat je liefde nooit! Je voelt genegenheid

voor hem. . . .teederheid misschien, omdat hij je man is. . . .

en de vader van je kind. Maar liefde. . . . passie. . . . die

brand van hartstocht, waarin je ondergaat. . . . waarvoor je

je ziel en zaligheid verkoopen zou. . . . die nooit,

Marianne: Dan zonder dien brand.... toch hou ik

van Paul,

Huib: En wie dien brand niet kent, wie niet eenmaal

de vlam van 'n echten hartstocht door zich heen heeft

voelen laaien, die kan geen kunstenaar zijn. Wie een dilet-

tant in het leven is, blijft het óók in de kunst. Je groot-

moeder. . . . denk eens aan haar. . . . wat ze niet kon. . . .

met Barthold samen. . . .

Marianne: Ken jij die geschiedenis?

Huib: Die vertelt de eene kunstenaar aan den ander en
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ziet er zijn eigen illuzie in: een vrouw die je liefste en

tegelijk je kameraad wil zijn.

M a r i a n n e fblijkbaar onder den indruk van Huib's

woorden, zegt na even wachten koel): En zocht je dat bij

al de vrouwen, op wie je verliefd bent geweest?

H u i b: Ik zocht het ja. . . . maar jij alleen kunt het me
geven. Er is nooit een vrouw geweest, die m'n kunst begreep

zooals jij, die zoo gelijk voelde en dacht als ik. . . . Natuur-

lijk zijn er anderen in mijn leven geweest. . . .

Marianne fscherp): En veel anderen,

Huib: Wil je mij dat verwijten? Jij, die me afscheept

met je vriendschap, dat ik liefde bij anderen zocht? Had
je gewild, dat ik al deze jaren was blijven zuchten om jou,

nadat je op dien zomeravond den inval kreeg om met Paul

te gaan trouwen. God, als ik dat toen geweten had! Ik

maakte me zooveel illusies. ... je hadt zoon prachtige toe-

komst voor je. . . . en je vergooide alles om "n huwelijk , . ,

om dat banale alledaagsche huwelijk,

Marianne: Nee — vergooid is het niet. Want nog
kan ik veel bereiken.

Huib: Als je durfde .... als je durfde om vrij te zijn . . . .

kind, het zou zoo n prachtig leven worden. ... Ik zou je

leeren om je kunst te verstaan. . . . om warmte en passie in

je spel te geven. . . . want ik zou je leeren om lief te heb-

ben. . . . [hartstochtelijk teederJ Marianne. ... nu komt er

een heerlijke tijd. We zullen samen zijn. . . . samen van de

eene stad naar de andere trekken. ... en samen spelen

eiken avond. . . . En daarna. ... na het succes van ons

samen. . . . blijven we samen. . . . alléén,

Marianne (heftig opeens): Nee. . . . (verward) .... Ik

ga niet.

Huib (driftig verbaasd): Je wilt niet? terwijl je daar-

straks. . . .

Marianne: Ik kan niet. (Zij loopt naar de deur der

kinderkamer, luistert.)

Huib (driftig): Waarom niet? Ik begrijp niet. . . . Waar-
om loop je weg?
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Marianne: Suusje huilt.

H u i b: Je zult me toch dienen uit te leggen, . . .

T r u i d a [aan de deur): Suusje is wakker mevrouw. Zal

ik maar met haar uitgaan?

Marianne [na een aarzeling): Ja goed, ga jij maar
eerst met 'r, dan vind ik je straks. Kleed Suusje warm aan,

hè- Dr bonten manteltje en de slobkousjes , , . fongedulds-

beweging van Huib) En luister nu goed. Je gaat met 't kind

naar 't Plantsoen, Daar rij je heen en weer, tot ik Suusje

kom halen. Begrijp je 't goed?
T r u i d a (af naar de kinderkamer): Ja mevrouw.
Huib fkalm): Ik heb je misschien verschrikt met m'n

heftigheid, Marianne,

Marianne: Nee. . . . dat is het niet. Maar. ... ik had
het je daarstraks al willen zeggen. ... er zijn bezwaren. .

ik zal wel met je optreden hier. ... op Kunst-aan-Allen,

maar van de tournee moeten we afzien,

'Huib fsmalend): Verbod van je man?
Marianne: Verbod. ... o nee. Zoo staan Paul en ik

niet tegenover elkaar,

Huib: Maar wat ter wereld heeft jou dan. . . .

Marianne fontwijkend): Allerlei redenen. ... ik voel

me vermoeid,

Huib: 'n Uitvlucht, Gisteren nog was je één en al werk-

lust, (zacht) Marian, ik heb je gekwetst. Ik. . . . liet me
gaan. ... en zei dingen, die ik niet. ... Je meent dit niet.

Wij hadden ons allebei immers zooveel voorgesteld. . . .

Marianne: Het kan niet. Ik heb Paul beloofd. . . .

Huib; Dus tóch om Paul,

Marianne: Ik zal het je eerlijk vertellen, Paul wei-

gerde een mooie betrekking op een dorp. . . . mij ter wille.

En nu vroeg hij daarna of ik. . . .

Huib: Maar heb je dan heel niet gedacht wat je weige-

ring beteekent voor mij! Hoe je mij dupeert.... ik had
vast gerekend op je. . . . het contract is zelfs. . . .

Marianne: Nog niet geteekend,

Huib: Ik heb het hier bij me.
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Marianne: Je zult het ongeteekend weer mee moeten
nemen.

H u i b: Ik vind het klein van hem om dat te eischen.

Hij weet hoe 'n genot het voor je is. . . . Het moeilijke

instudeeren liet hij toe en hij verbiedt je om te genieten

van je succes. Arme Marian! En ik praatte tegen jou van
vrijheid! En jij maakte je illusies voor dat openlucht-

spel. . . .

Marianne: Maar daar zal ik doorzetten.

H u ib: Waarom zet je dan hier niet door? Je voelt toch

zelf, hoeveel die kunstreis waard is — voor ons allebei. .

'k Laat mij er zelfs buiten. Ik vind gemakkelijk genoeg een

beroepsactrice, die in jouw plaats. . . . (beweging van

Marianne) Maar voor jou! We kunnen je nu natuurlijk de

Maroziarol evenmin toevertrouwen.

Marianne; Het hangt van jou af. Jij bent mede-
directeur. . . .

Huib; Juist daarom kan ik niets voor je doen.

Marianne: Zeg liever, dat je niet wilt.

Huib: Ik wil het ook niet. Prettig vooruitzicht voor

ons openluchtspel, wanneer je echtgenoot op een goed

moment z'n veto uitspreekt en mevrouw gebiedt om thuis

te komen.

Marianne: Dat zal Paul nooit doen.

Huib: Hij deed het nu immers ook.

Marianne (driftig): Ik zei je immers, dat het geen

dwang. . . . Ach. . je weigert me te helpen, omdat je boos

bent — voila tout.

Huib (dringend): Heb ik geen reden om boos te zijn?

Telt je belofte aan mij dan niet? Heb ik verdiend, dat je

me zoo op zij schuift voor een gril van je man? Je was blij,

toen ik weer in je leven kwam, dat ontken je niet. Je was
me dankbaar om het succes, dat ik je bezorgde. . . . maar
er waren oogenblikken, dat er meer was tusschen ons, dan
vriendschap en dankbaarheid. Gisterenavond — na dien

eenen heerlijken zoen in de roes van je succes — toen

had ik je in m'n armen moeten nemen, en je wegdragen in
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het vrije leven. . . . toen had je me niet weerstreefd,

Marianne: O zwijg toch, Huib. . . . Paul houdt van
me. ... jij weet niet. . . .

Huib: O zeker. ... hij houdt van je. Hij slooft den gan-

schen dag om z'n broodje, en hij doet het werk, dat hij

haat, met 'n blijmoedig gezicht, 't Ligt immers in zijn aard

om zich te willen opofferen. Ik kan dat niet — en jij even-

min. Wij hooren tot degenen, die nemen moeten als het

leven wat te geven heeft. Wij beiden willen veroveren —
stormenderhand. Kind — besef toch wat het zijn zou. . . .

wij samen kunstenaars. . . . hoe we elkaar zouden aanspo-

ren en opzweepen als wedloopers in een kamp! Marian, ik

heb alles van je lief. Je glanzende oogen en je lachende

mond, ik hou van je, om je vroolijkheid en om je heerlijken

drang naar levenslust. Maar het meest van al heb ik de

artiest in je lief. De vrouw zou ik vasthouden met m'n

liefde — de artiest zou ik vrijmaken en groot,

Marianne fzwichtend): Ik wil niet naar je luisteren,

Huib: M'n verlangen heeft me naar je toegedreven,

maar ik pleit niet voor mezelf alleen. Als ik je liefde niet

kan winnen, dan wil ik toch zorgen dat het mooie, groote

in je niet te loor gaat. Ik wil je weerhouden om 'n alle-

daagsche gewone vrouw te worden — omdat jij het god-

delijke in je hebt!

Marianne (resoluut): En als ik wèl meega op je

•kunstreis?

Huib fenthousiast): Dan sta ik je borg, dat je de

Marozia spelen zult! Je móét hier doortasten, want het

gaat om je toekomst — en wanneer je nu niet toegeeft, sta

je een ander maal sterk,

Marianne: O.... eigenlijk is het zoo gemeen, als ik

het doe.

Huib: Nee — maak je zelf nu geen verwijten. Het zijn

de omstandigheden, die je dwingen. Kom! Daareven was

je zelf vol vuur. Zou je nog kennen, zeg, de groote scènes

uit Marozia?
Marianne: De tuinscène ben ik niet vergeten.
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Huib: En dat mooie brok uit de derde acte. God wat

was je prachtig, zooals je daar stond tegen den achtergrond

van groene hoornen. En nóg hoor ik je stem, zooals je

uitjubelde: ..Hij is 't, Fulco! Mijn wachten wordt beloond

ten lest."

ZESTIENDE TOONEEL

De vorige n, Louky.

(Terwijl Marianne reciteert komt Louky door de suite-

deur de voorkamer binnen, zonder dat Huib en 'Marianne

het bemerken.)

Marianne fzich langzamerhand herinnerend en geheel

verdiept in woorden en spel):

,,Kom dan liefste. . . . liefde is vuurgloed,

„Gloed, die doodskou kan verdrijven.

„Deed de nachtlucht ook je lippen,

„Je bleeken mond van kou verstijven?

„Ik zal ze kussen tot ze warm zijn, ....

(Zij heeft haar hoofd wat achteruit gebogen en onver-

wachts kust Huib haar lippen.)

Marianne (zich verdedigend): Nee toch. . . . Huib. .

!

(Louky heeft met stijgende ontzetting toegeluisterd, dan
met een snelle beweging en een smadelijken lach op haar

gezicht is ze meteen weg en de deur uit.)

Marianne (zich losrukkend, boos): Huib toe! Hoorde
ik iemand? Ja, 't is d'e voordeur. Daar is PauL'

Huib (het contract uit zijn zak trekkend): Hier is het

contract,

Marianne: Moet ik nu dadelijk. . . .

Huib: Natuurlijk, nu moet je den knoop doorhakken.

Marianne (neemt zichtbaar ge-enerveerd het contract

aan en tracht een onverschillige houding te vinden als Paul
binnenkomt.)
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ZEVENTIENDE TOONEEL

De vorige n, Paul.

Paul: Goedenmiddag, Bonjour Lona (naar Marianne
toegaand) Dag vrouwtje,

H u i b [volkomen kalm): Hoe gaat het,

Paul (het contract uit Marianne's hand nemend): Wat
kijk jij ... . Hè. . . . wat is dit. . . . een contract. . . . ?

Paul fhij gaat naar de tafel. Leest. Kijkt naar Mari-

anne),

Marianne fzeer zenuwachtig, zacht): Ik zal je dade-

lijk zeggen Paul. . . .

H u i b ftot Paul) : Laat mij je even zeggen Hovius, dat

ik hier heb aangedrongen. . .

.

Paul (koel beleefd): Pardon, Ik vroeg je niet naar een

uitleg, fHij wendt zich af naar de schrijftafel).

Huib: Ik ga heen, Marianne, [Hij gaat naar Paul toe).

Bonjour Hovius.

Paul (zich omwendend): Adieu, fHij aarzelt merkbaar
— weigert dan Huib zijn hand. Huib af. Stilte.)

ACHTTIENDE TOONEEL

Marianne, Paul, daarna L o u k y,

Marianne [haastig en nerveus): Paul. . . . laat me je

uitleggen. ... 't Spijt me, dat je zoo opeens. . . . Het was
noodgedrongen, Paul, als je alles hoort. . . .

Paul [met diepe minachting): Ik begeer niets te hooren,

Marianne [smeekend haar hand op Paul's arm leg-

gend): Toe luister naar me. ... ik kon niet anders. . . .

Paul [haar hand afschuddend): Ga jij maar. Ik zal je

niet weerhouden.

Marianne (bijna schreiend): Toe Paul, wees niet zóó.

Wees boos op me, of driftig, maar niet. . . . (Louky komt
haastig binnen).
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L o u k y fsnel sprekend): Heb ik m'n bont hier laten lig-

gen? 'k Heb het noodig. 't Is een koude natte mist buiten.

M a r i a n n e fheviè schrikkend, herinnert zich het kind,

dat ze uitstuurde): God. ... en Suusje! (Ze loopt snel naar

't raam. Louky zegt niets, ziet met een sluw lachje naar 't

tooneel. dat zich afspeelt tusschen Paul en iMarianne),

Paul (Marianne hij een arm grijpend): Is het kind uit?

M a r i a n n e (hij 't raam): Ik zie niemand. Ze zou wach-

ten in 't plantsoen,

Paul: Je vergat het. (Marianne snelt naar de deur, maar
nu houdt Louky haar tegen en zegt kalm):

Louky: Nee blijf maar. Ik heb er voor gezorgd. Toen
't ging misten ben ik ze in 't Park gaan zoeken, Suusje is

daar, (Paul s gezicht ontspant, maar Marianne blijft Louky
strak aanzien).

Paul (tot Marianne, dreigend): Dat zijn dus de gevol-

gen van jouw kunst. Je moest je zin hebben. . . . goed. . . .

ga maar voordragen. , . . nou zul je gaan. En zoolang wil

ik je hier niet zien. Maar als je terugkomt, dan is het uit er

mee, voor goed uit, en als je dat niet wilt. . . .

Marianne (hoog): Dan kom ik niet terug! Ja! dat

kan ook!

Louky (dicht bij Paul): Ik zal voor Suusje zorgen,

Marianne (heftig): Nee,

Paul: Jawel, Zij zal voor Suusje zorgen. Daarin heb

jij niets te beslissen, (Hij gaat heen).

Marianne (uitbarstend tegen Louky) : Dat was ver-

raad! Daar was het jou om te doen, hè?
Louky (heesch, heftig): En jij daar.... met Huib?

(schrikbeweging van Marianne) Dat was óók verraad!

Doek.

Einde van het tweede bedrijf.



DERDE BEDRIJF

Vier maanden later. Een warme zomermiddag. Tuin-

kamer, werkkamer van Paul, met openslaande deuren op

den tuin. In t midden een bureau-ministre, aan den rechter-

wand een groote tafel met blauwdrukken en teekeningen.

Boekenkast, boekenstandaard. Vooraan rechts een zitje,

eenige gemakkelijke stoelen en tafeltje. Naast een der

stoelen een werkmand, op het tafeltje een naaidoos en een

vaasje bloemen. Op het bureau ook een vaasje bloemen en

zelfs op de werktafel een paar rozen. Vooraan links een

deur naar de eetkamer, in het midden van den rechter-

zijwand deur naar de gang. Op het kleine tafeltje ligt een

stapel linnengoed, eveneens op een paar stoelen. Vooraan
ligt eenig kinderspeelgoed verspreid: een pop, een wollen

beertje, blokken.

EERSTE TOONEEL

Louky, Truida.

L o u k y fstaat in de geopende deur der eetkamer en

spreekt tot het kind): Nou moet je zoet met het serviesje

gaan spelen, schat. Zoo meteen komt Truida bij je zitten.

Nee, tante krijgt visite. De pop? fZe raapt de pop van den

grond en geeft die) Asjeblief juffrouw vraagal. Zal Suusje

niet knoeien? Dag! [Zij sluit de deur, raapt het speelgoed

op en legt het op een hoekje van de werktafel. Truida komt
door de suite met een courant en een brief. Tot Truida) Je

bent zeker klaar met de koffieboel?

Truida: Nog niet juffrouw.
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L o u k y fontstemd maar toch vriendelijk): Nog niet

klaar, en 't is al bij drieën,

T r u i d a: Ik heb Antje geholpen met glazenwassche,

L o u k y fscherp): Maar jij hadt je eigen werk. Jullie

moeten niet denken, dat je hier precies kunt doen wat je

wilt. (Blik van Truida) Wat staat er voor vandaag op de

werklijst?

Truida (onwillig): 'k Heb niet gekeke.

L o u k y (zoekend in het sleutelmandje en kijkend in

een boekje): Verstellen. (Zij wijst op een der stapels)

Neem deze doeken dan mee naar de kinderkamer, Den
koffieboel moet je dan straks maar verder doen. (Truida

neemt den stapel doeken en wil heengaan) Wacht even.

(Louky houdt een doek van een anderen stapel, daarna

weer een, tegen 't licht] Deze kunnen ook gestopt.

Truida (met iets vijandigs): Die ouwe doeken hoeven

niet versteld van mevrouw.

L o uk y: Ik vind 't ze nog best waard.

Truida (bij de deur van de kinderkamer): Ik ken

vanavond misschien wel uitgaan juffrouw?

Louky (aldoor bezig met het linnengoed): t Is toch je

avond niet?

Truida: Me broer is jarig.

Louky (ontstemd): Nou ja — je hebt altijd wat.

Truida: Mevrouw vond het altijd best, als ik 's om 'n

extra avond vroeg.

Louky (driftig): Maar ik vind het niet goed, en ik

bqn. . . . nou ja. . . . ga dan maar. (Truida af).

TWEEDE TOONEEL

Louky, daarna Mevr. De Raadt.

Louky (bergt het linnengoed bijeen. Ze neemt de post,

die Truida binnenbracht, op en wil die op de werktafel

leggen. Dan valt haar oog op een der brieven en ze zegt ver-

baasd): Van Marianne? (Ze neemt den brief in haar han-

Roeping 6
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den, bekijkt hem nieuwsgierig. Ze staat even in gedachten,

legt dan den brief op de werktafel. Mevr. De Raadt komt
door de deur rechts met hoed en mantel). Dag groot-

moeder,

M e V r. D e R a a d t: Dag kind. fKoele zoen van Louky)

Zit je in Paul's kamer? 't Is hier lekker. Buiten is 't warm,
drukkend,

Louky: Ik kon u niet van den trein komen halen, 'k Had
Paul eigenlijk om half drie thuis verwacht.

Mevr, DeRaadt [haar hoed afleggend): Waar is hij

heen?

Louky: Weer naar Gramsbergen, Ik dacht, dat ik 't u

geschreven had.

Mevr. DeRaadt: Je schreef enkel, dat hij uit de stad

ging voor 'n paar dagen. Daarom nam ik de gelegenheid te

baat om vanmiddag te komen, dan trof ik je alleen. (Louky
ziet haar eenigszins zenuwachtig aan). Waar is het

kind?

Louky [zich bij het kleine tafeltje zettend met een ver-

stelmand en een sok van Paul uit de mand nemend): Hier-

naast bij Truida, We kunnen straks even naar 'r toegaan,

Paul slijt z*n kousen altijd op dezelfde plaats.

Mevr, De Raadt: Heeft Marianne geen verstelster

voor dat werk?
Louky: Die heb ik afgeschaft.... Er is hier zooveel

overbodigs. Truida deed den heelen dag letterlijk niets.

Mevr. DeRaadt: Geef mij dan ook maar zoon ding.

[Zij zoekt in de kousenmand ) Waarom heb je 't kind niet

bij je in de kamer?
Louky: Dat is te druk voor Paul. Hij werkt tegenwoor-

dig den heelen dag thuis en dan zit ik 's middags hier. Dat
is gezelliger voor hem. (Wijzend op de tafel met teekenin-

gen) Dat zijn projecten voor den electrischen ombouw in

Gramsbergen. Hij is nu bezig met 't ontwerp voor het

krachtstation. De electromotoren zijn al besteld.

Mevr. DeRaadt: Je bent goed op de hoogte. Spreekt

hij zooveel over z'n pi'annen?
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Louky fonrustig): Och.... natuurlijk. Als ik er zoo

bij zit. . . .

Mevr. De Raadt: En over z n andere plannen?

Louky fopziend): Wat meent u?

Mevr. De Raadt: Nog geen verzoening?

Louky fschouderophalend): Ze hebben elkaar immers

heel niet gesproken.

Mevr, De Raadt: Gaat Paul in de groote villa van

Ernst z'n vader wonen?
Louky: Ja. Maar alles moet geverfd en behangen, daar-

om kunnen. . . . kan hij er pas met September in.

Mevr. De Raadt: Dan had ik beter gevonden,

dat jij tot September met het kind in Noordwijk was
gebleven,

Louky fonwillig): Waarom? Twee maanden is toch

lang genoeg, Suusje is nu zoo flink en gezond.

Mevr, De Raadt: Ik heb er geen vrede mee, dat jij

al dien tijd hier bij hem. . . .

Louky fdriftigf: U hebt er geen vrede mee? Ik ben toch

m'n eigen baas? fZachter) Maar dat is toch overdreven,

grootmama. Ik ben Marianne's zuster. En nu zij van

huis is. . . .

Mevr. D e R a a d t: Ze moet nu terugkomen, 't Open-
luchtspel is afgeloopen. Waarom doet Paul niet den eersten

stap, 't Is niets dan een te ver gedreven koppigheid van

weerskanten. Nu willen ze geen van beiden de minste zijn.

Louky: Er is een brief vati Marianne. . . . voor Paul,

Mevr, De Raadt (verrast): Zoo!

Louky: Uit Arnhem, fZe neemt den brief).

Mevr, DeRaadt: Arnhem? Daar is het openluchtspel

verleden week gegeven.

Louky: Hotel du Soleil. Daar logeert ze dus.

Mevr. De Raadt: Zeker wel,

Louky: Zouden. ... al de artiesten daar. . . . logeeren?

Mevr, De Raadt fopziend): Wat kan ']0u. . fscherp)

Wat zeg je dat vreemd!

Louky fden brief neerleggend): Ik ben er niet zoo
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zeker van, dat Marianne terugkomt. . . . ook al deed Paul

een eersten stap.

Mevr. De Raadt: Louk, wat weet jij .... ?

L o u k y [schouderophalend): Weten doe ik niets, fLuch-
tig] Weet u, welke dag het is?

Mevr. DeRaadt: De zeventiende,

Louky: Hun trouwdag.

Mevr. De Raadt: Zou Marianne daarom vandaag. .

Louky fsmadelijk): Zou zij daaraan denken?
Mevr. De Raadt: Jij speelt geen zuiver spel, jij

tracht je in te dringen in Marianne's plaats,

Louky (heftig): En als ik dat deed? Wat nog? Dan
raap ik alleen maar op, wat zij weggooit.

Mevr, De Raadt: Je mag het niet. Er zijn moeilijk-

heden. ... er is een breuk voor 't oogenblik. . . . maar er is

niets onherstelbaars. Juist jou invloed zou zooveel goeds. .

Louky fhaastig): Paul spreekt nooit met mij .... over

de toekomst.

Mevr. De Raadt: En over. ... 't voorbije?

Louky: Evenmin. Hij is zóó gesloten. Daarom praat ik

met hem over 't kind. . . . over z'n werk. . . .

Mevr. De Raadt: En je hebt hem verteld, dat jij je

engagement verbroken hebt?

Louky fna 'n aarzeling): Ja,

Mevr. De Raadt: En zei je er bij. waarom je dat

deedt?

Louky [veinzend niet te begrijpen): Waarom ik dat

deed?

Mevr. De Raadt [met nadruk): Omdat jij van een

ander houdt, [Beweging van Louky),

DERDE TOONEEL

De vorige n, Paul,

Paul [komt door de deur rechts. Hij is zeer veranderd

en het is hem duidelijk aan te zien, dat hij verdriet heeft.



III, 3 85

Om zijn mond is een bittere trek en in zijn praten is iets

hards en cynisch. Hij draagt een groote aktentasch met
papieren): Goedenmiddag, fHij legt de tasch neer en be-

groet Louky. die hem tegemoet loopt). Dag grootmama. Is

alles goed, Louk? Waar is t kind?

Louky: Hiernaast.

Paul: Hè, waarom?
Louky: Ik dacht, dat het jou te druk zou zijn. (Bewe-

ging naar de eetkamerdeurJ Maar als je wilt. . . .

Paul: Nee, nee laat maar, 'k Ga dadelijk naar 'r toe,

't Is heel lief, dat je zoo bezorgd bent. ... Ik ben ook moe
.... doodaf . ... en warm,
Louky: Heb je geluncht?

Paul: Ja — dank je,

Louky: Wil je 'n kop thee?

Paul: Liever wat kouds.

Louky: Limonade?
Paul: Graag.

Louky: Ik zal t halen voor je, fWil heengaan.)

Mevr, DeRaadt: Je vergeet hem den brief te geven.

Louky fmet zichtbaren tegenzin): O ja, (Zij geeft Paul

het poststapeltje). (Louky af).

Paul fziet het handschrift op den brief en schrikt.

Scheurt haastig open en leest. Gooit den brief op tafel en

gaat heen en weer loopen in de kamer. Mevr. De Raadt
heeft hem over haar werk heen scherp aangezien): Ze. . . .

Marianne komt hier. . . . vanmiddag.
Mevr, De Raadt (blij verrast): Ah. . . . (terwijl hij

langs haar gaat en den brief opneemt, grijpt ze zijn hand)
Nu zal alles weer goed worden, jongen,

Paul (met een bitteren glimlach): Ze komt terug nu de
pret voorbij is.

Mevr, DeRaadt: Probeer het te begrijpen. Begrijpen
is vergeven, Paul,

Paul (heftig): Begrijpen? Dat ze zoolang.... Vier

maanden! Zij had toch schuld. Zij brak 'r belofte. ... En
niet éénmaal heeft ze geprobeerd om 'n verzoening. . .
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Mevr. De Raadt: Ze heeft toch meer dan eens ge-

schreven,

Paul: O ja. Maar nooit één woord van spijt. Over 'r

werk.... en ze vroeg naar 't kind.... En dan over 'r

succes. Had ze maar zooveel succes niet. Nu is ze voldaan
met 'r leven.

Mevr. De Raadt:: Ik heb ook brieven van Marianne
gehad. Ze had het heel druk. „Ik kom niet veel tot naden-
ken," schreef ze in 't begin. En later: ,,Ik tracht met mezelf

tot klaarheid te komen," Maar de laatste weken had ze 't

telkens over 't kind. Ze wist van mij, dat de dokter Suusje
niet sterk vond. . . . daar heeft ze erg over getobd,

Paul fverrast): Heeft zij daarover. . . .

Mevr. De Raadt (scherp): Wat dacht jij dan, Paul?
Dat Marianne minder van 'r kind hield, omdat zij ... .

Paul (bitter): xMisschien weet u niet alles.

Mevr, De Raadt: Ja, Ik weet het wel. Ze heeft het

me immers zelf verteld. ... Ze is naar mij gekomen op dien

onzaligen middag. Gesnikt heeft ze bij me. . . . niet om die

ruzie met jou. . . . niet omdat jij gezegd hadt ,,ga dan
maar weg', maar om wat er gebeurd was met 't kind. . . .

om 'r onbedachtzaamheid,

Paul: Daar wordt het feit niet ongedaan mee. 't Is of

u 't vergoelijken wil.

Mevr, D e R a a d t: Nee — ik vergoelijk het allerminst.

Maar jij ziet het door een vergrootglas. Jij denkt, dat zoo'n

verzuim alleen Marianne overkomen kan.

Paul: Natuurlijk! Omdat ze 'r hoofd vol had van
andere dingen.

Mevr. De Raadt: En dacht je die anderen niet? Die
heele brave. . . . die degelijke vrouwen, dat die nooit te kort

schieten in hun moederplicht? Als die 'n nieuwe japon

passen of op hun jours 'r vrindinnen bekletsen, vergeten ze

óók hun tijd.

Paul: U kunt goed pleiten!

Mevr, De Raadt: Zij heeft geen ander, die voor 'r

pleit, jongen. Als 'n vrouw wat meer dan 't gewone wil,
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staan al de goeie vrinden op schildwacht, of ze ook ergens

in te kort schiet.

Paul: Ik heb me nooit laten influenceeren door het

oordeel van die goeie vrinden.

Mevr. De Raadt: Misschien onbewust. Daar is altijd

wel iemand bereid om den man als slachtoffer te beklagen,

en zelfs om m te troosten, Paul,

Louky f met een glas limonade binnenkomend): Ik heb

de kraan al dien tijd laten loopen om 't koud te krijgen.

Is het goed zoo?

Paul: Heerlijk!

Louky ftot Mevr, De Raadt) : Ik heb zelf limonade-

stroop gemaakt. Van frambozen. En massa's jam gekookt,

niet waar, Paul?

Mevr. De Raadt: Je hebt het nooit zoo goed gehad,-

Paul,

Paul: Lou'k is n geboren huisvrouw. Ze stopt zelfs m n

kousen,

Louky ftot Paul) : Ik maas ze. Dat is prettiger in 't

dragen.

Mevr. De Raadt [tot Paul) : Je beseft nu zeker pas

hoeveel je vroeger te kort kwam. (tot Louky) Waarom kijk

je me zoo aan? Je wou toch, dat hij het besefte?

Louky [verontwaardigd, halfluid): Maar gró-mama!

Paul (tot Louky): Marianne schrijft me, dat zij hier

komt.... vanmiddag.

Louky (verschrikt): Dat zij hier komt? En wil je....

wou jij haar zelf. . . . ?

Paul fkort): Natuurlijk,

Louky: Waarom heeft ze r komst niet wat vroeger

gemeld?

Mevr, De Raadt: Het openluchtspel is pas afgeloo-

pen. Ik heb altijd gemeend, dat Marianne veel zou kunnen,

maar dat ze dit zou bereiken in dien korten tijd. . . . die

zekerheid in 'r optreden en dat warme doorvoelde spel. . . .

Paul; Ik heb nooit aan Marianne's talent getwijfeld,

grootmama.
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Mevr. De Raadt: Je hebt het aanvaard als een
noodzakelijk kwaad, nietwaar?

Paul: Haar kunst stond mijn geluk in den weg.

Mevr. De Raadt: Omdat jij niet over kleine bezwa-
ren en moeilijkheden heen kon zien.

Paul (bitter en cynisch): Ik zag nooit anders dan den
kleinen kant van de groote kunst. De man achter de scher-

men, die den zwaan van Lohengrin opwindt, die de maan
iaat schijnen en de zon ondergaan, vindt de kunst ook niet

grootsch en verheven. Daarvoor moet je op een afstand

kijken.

Mevr, De Raadt: Dal kon jij evenmin.

Paul (nog spottend): En dan. . . . wanneer iemand zoo-

ver is in de kunst om het leven na te bootsen, weet je niet

meer waar het spel ophoudt. ... en waar de werkelijkheid

begint.

Mevr. De Raadt (na een stilte): Wat zit er in jou

'n bitterheid, jongen.

Paul: Ik dacht, dat ik de zaak nogal luchtig be-

schouwde.

Mevr. De Raadt: Ja juist, omdat je dat doen kunt.

Paul (opstaand): Ik ga Suusje goeiendag zeggen, (tot

Louky) Ik heb wat voor 'r meegebracht,

L o u k y: Laat ns kijken? (Paul zoekt in zijn akten-

tasch) Een harlekijn! Hoe leuk!

Paul (trekkend aan het touwtje van de pop): Zal ze

prachtig vinden, hè? (peinzend) weet je, wat wel gek is?

Zoo'n harlekijnspop is altijd een man. . . .

Louky: Wat meen je daarmee?
Paul: 'n Symbool, Alleen 'n man leent zich tot zooveel

gekke sprongen op commando,
Louky (snel en heftig): Wie te hard trekt. . . . breekt

het touw.

Paul (terwijl hij in de kinderkamer gaat): Die neemt
'n anderen harlekijn.
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VIERDE TOONEEL

Mevrouw De Raadt. Lou ky.

Mevr. DeRaadt (heftig en angstig): Waar zinspeel-

de hij op? En jij? Wat heb je hem ingeblazen?

L o uk y [verontwaardigd): Waarom zei u die kwetsende

woorden? Misschien heeft hij 't begrepen. Waarom laat u

me niet. . . .

Mevr. De Raadt (toornig): Ik laat je niet begaan. Ik

zie nu pas wat je wilt en ik zal het je beletten. Een harle-

kijnspop. . . . waarachtig! En nu trek jij aan het touw, 't

Hindert me niet, of je boos bent. ... en al wil je me weg-

kijken, ik ga niet.

Louky: Blijft u maar. Tot zij straks komt. Dan zult u

hooren, dat er meer gebeurd is.

Mevr. De Raadt, Wat meen je?

Louky; U weet niet alles, U weet niet waarom hij 'r

mee wou hebben. . . . Dien zelfden middag. ... zij waren

daar. ... ik kwam hier binnen. . . . ongemerkt. Toen hoor-

de ik wat-ie 'r zei. . . . hoe-ie 'r kuste. . . .

Mevr, De Raadt (smartelijk als voor zich): Dus toch

. . . .toch. ... en zij dacht, dat ze zoo sterk. . . . (tot Louky)

Maar hoe weet jij ... . ze repeteerden immers samen, hoe

weet jij dan, dat 't geen spel. . . .

Louky (spottend): Merkwaardig! Dat waren zijn woor-

den óók. . . .

Mevr. De Raadt: Wiens woorden? Van Paul? (Diep

verontwaardigd) Heb jij dat dan aan Paul verteld?

Louky: Ik heb jaren gezwegen. Omdat hij blind was
en niet zien wou, wat ieder ander zag. Al die jaren kwam
ik hier als asschepoes. . . . ik dee 't werk. dat haar te

min was.

Mevr. De Raadt (verontwaardigd): Louk, hoe kon
je.... jullie had niets dan mekaar in de wereld.... je

was altijd samen. ... zij moederde over jou. Als kind

hield je zooveel van 'r.
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L o u k y: M'n liefde voor hem was het sterkste. Als
kind al wrokte het in me. ... en nu is het haat.

M e V r, D e R a a d t; En mijn oogen zagen het niet. Wel
het andere. ... dit gevaar niet, (vast) En toch houdt Paul
nog van 'r. . . . ondanks z'n bitterheid. . ondanks alles. . . .

VIJFDE TOONEEL

De vorige n, Paul.

Paul [uit de eetkamer komend): Grootmama. . Suusje

vraagt naar u.

Mevr. De Raadt: Dat 's goed. Laat mij maar wat
naar 't kind gaan.

L o u k y [ironisch): Dus dan wilt u toch niet hier

blijven?

Mevr. De Raadt: Laat mij naar 't kind gaan. Dan
ben ik nog ergens nuttig voor, fAf).

ZESDE TOONEEL

Louky, Paul.

{Paul gaat naar zijn schrijftafel en begint zijn aktentasch

uit te pakken. Louky, die bij 't kleine tafeltje staat, pakt

de maasmand in. ziet een paar maal om, gaat dan naar de

werktafel toe.)

Louky; Was het werk goed gevorderd?

Paul: 't Kon beter, 't Is feitelijk te lastig, dat ik 't zoo

vanuit de verte dirigeeren moet. Ernst stelde me voor om
bij hem te logeeren tot m'n huis klaar is,

Louky fin spanning): En. . . . dacht je dat te doen?

Paul: 'k Heb er wel plan op — ja. Maar ik kan natuur-

lijk niets beslissen vóór ik vanmiddag. . . .

Louky [hem in de rede vallend): Heb je een foto van

't huis meegebracht?
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Paul: Ja. Ernst had er een. fHij zoekt in de tasch en

haalt een grooie foto te voorschijn.) Kijk,

L o u k y (peinzend): Wat moet het heerlijk zijn daar te

wonen. Dit is de huiskamer zeker. En dat. . . . jouw stu-

deerkamer? En deze, met het groote balcon?

Paul: De slaapkamer, fStilte).

L o u k y (haperend j: Heb. ... je. . . . heb je dat mooie

gebloemde behangsel voor Suusje's kamertje gekozen?

(Paul knikt). En dan geef je 'r een wit ameublementje, hé

Paul? 'n Wit ledikantje en cretonne gordijnen en veel

witte. . . . (zij stokt en snikt).

Paul: Nou.... wat is dat nou? Huil jij? Louk? Zeg

mij eens wat er aan scheelt?

L o u k y (Paul aanziend): Grootmoeder wil, dat ik

thuis kom. Ze vindt het niet goed, dat ik hier ben,

Paul: Ja dat.... Daar heb ik óók al vaak over ge-

dacht, 't Is misschien beter, dat je weggaat. Je bent m'n

zusje nu eenmaal niet, al noem ik je zoo.

Louky (heftig): Dacht je, dat ik wat om de menschsn

gaf! Je kind heeft me noodig. Wat zou er van 'r geworden
zijn als ik niet. ... Al die maanden heb ik gezorgd voor

'r. . . . 'k Heb me gehecht aan 'r. . . . als je *ns wist hoeveel

't me kost om van 'r weg te gaan. . . . Want ze houdt

van me. . . .

Paul (haar in de rede vallend warm): Ja, in jou zit het

echte moedergevoel.

Louky (haar armen om Paul heenslaand. hartstochte-

lijk): Laat me dan blijven! Laat mij *n moeder voor 'r zijn.

Neem mij met je mee daarginds. . . . Begin een nieuw leven

Paul. . . . met mij .... met mijn liefde. . . .

Paul: Jouw liefde? (pijnlijk getroffen) . . Kindje. . (Hij

bezint zich, neemt haar handen in de zijne en zoekt naar

zachte teere woorden). Dat had ik niet. . . . Arme meid. . . .

Was dat jouw verdriet?

Louky: Ik moest het je zeggen, Paul. Waarom zou ik

nog zwijgen? We weten immers allebei. ... je huwelijk. .

't Kan niet meer goed worden. En ik heb altijd van jou
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gehouden. . . . altijd. Toen ik n backfisch was en de stu-

denten aan m'n vlecht trokken, was er maar één, om wien
ik gaf

Paul: Maar je wist toch, dat ik van Marianne. . . .

L o u k y: Natuurlijk wist ik het. Je lette niet op mij ....

je hadt alleen oogen voor haar. Maar Marianne wou niet

trouwen, die wou vrij blijven en actrice worden. . . . En ik

dacht: Als zij maar eenmaal weg was, dan zou mijn beurt

komen. Want ik had jou zoo lief, Paul, zóó lief. . . . dat je

wel van me moest gaan houden.

Paul: En ik, die dat nooit. . . .

L o u k y fals voor zichzelf): Ik ben zoo rampzalig ge-

weest op den avond van je verloving. En daarna. . . . als

ik er bij was, dat je haar. . . . [somber en heftig) In 't begin

van je huwelijk, toen jij zoo. stralend gelukkig was, toen

heb ik gevochten tegen m'n gevoel. Maar Marianne heb ik

gehaat, want zij bezat alles. . . . jouw liefde. . . . jouw kind

en ze telde het niet! Zij nam jouw vereering en jouw toe-

wijding, of 't zoo hoorde, en niets gaf ze er voor terug!

Paul (heftig): Nee. . . . dat is niet waar! Daarover kun
jij niet oordeelen.

Louky: O wat hou jij nog van 'r.... Jij durft jezelf

de waarheid niet bekennen.

Paul: Marianne is niet zooals jij haar ziet. ... Ze kon
nu eenmaal niet tevreden zijn met een eenvoudig leven met
mij en 't kind. En ik zag 't niet in, ik begreep 'r niet. . . .

Louky: Ja. . . . ga jij jezelf nu nog verwijten maken.
Paul: Ik kan 'r niet langer over praten, kind. 't Spreekt

vanzelf, dat jij. . . . Och, alles alles wat ik je zeg moet je

pijn doen. Ik geef jou niets terug voor je trouwe liefde,

Louky fsmeekend): Ik vraag niet veel Paul, Niet of je

van me houdt. Alleen maar om bij je te mogen zijn....

stil voor je te zorgen. ... en met je samen voor het kind. .

O, als je den moed maar hadt om het leven opnieuw. . . .

Paul: Ik heb den moed niet! Ik kan nog geen afstand

doen van het oude. . . . Niet vóór ik weet. . . . voor ze me
zelf....
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Louky: O, je gelooft mij niet. Je denkt.... je hoopt,

dat ik heb <^elogen! Als zij 't straks ontkent, of als ze zegt,

dat 't spel was. . zijn kussen. . dan geloof je haar!

Paul (met weerzin]: Zwijg, Dat is een zaak tusschen

Marianne en mij. Hier kan geen derde oordeelen.

Louky (zacht): Ik begrijp je.... De derde.... zal

heengaan.

Paul: Vergeef me, kiod. Nu ben ik hard voor je. Ik kan

niet anders,

Louky: Vergeet maar. wat ik je gezegd heb. Ik had

moeten zwijgen. Een meisje moet 'r liefde niet verraden,

ZEVENDE TOONEEL

De vorige n, Truida (door den tuin).

T r u i d a: De ouwe mevrouw wou graag dr hoed

hebben,

Louky (verbaasd): Mevrouw is toch hiernaast?

Truida: Nee, mevrouw is in den tuin, 't is er zoo

zonnig.

Louky: En Suusje dan?
Truida: Mevrouw is bij Suusje . . . . ónze mevrouw,
(Louky en Paul zien elkaar verbaasd aan).

Truida: Een kwartiertje geleden is mevrouw gekomen.

Ze is hiernaast in de eetkamer. De ouwe mevrouw heeft

gezeid, dat ik u niet moest waarschuwen,

Louky (ziet naar Paul) : Zóó,

Truida (na een stilte): Ik kan zeker wel heengaan.

Louky: Ja. . . . natuurlijk, (Truida af).

Louky gaat na even aarzelen in de richting van de eet-

kamer, maar dicht bij de deur houdt Paul haar tegen).

Paul: Wat wou je doen?
Louky: Ik wou. ... ik wil met het kind gaan wandelen,

Paul: Vandaag niet,

Louky (zich opwindend): Jawel. Ze moet wandelen.

Altijd op dit uur. De dokter. . . .
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Paul (haar in de rede vallend): Niet klein zijn, Louk.
L o u k y fin stijgende heftigheid): Klein vind je me, hè

— omdat ik nu niet grootmoedig heenga. Klein, omdat ik

haar het kind niet gun. Nee, geen uur, geen minuut gun ik

het haar, omdat zij ... . fop Paul's gezicht is een trek van
minachtende verbazing gekomen, en Louky valt zichzelf in

de rede:) Nou minacht jij me ook. ... Jij als de anderen. .

fnaar de deur wijzend) Ja, ga maar., gauw maar., ik

weerhoud je niet! (Louky snel af door den tuin).

ACHTSTE TOONEEL

Paul, daarna M a r i a n n e.

fAls Louky weg is, blijft Paul even aarzelend staan,

luistert dan aan de deur van de kinderkamer. Doet de deur
geluidloos half open, en hoort Marianne's stem, die aan het

kind een sprookje vertelt.)

M a r i a n n e f onzichtbaar): Ja, de koningin was ver-

dwaald. Verdwaald in een heel groot bosch. En eindelijk

kwam er een kaboutermannetje, dat wees haar den weg
naar huis. Wat waren de koning en het prinsesje blij, toen

ze weer thuis was! Ze vierden een heel groot feest, dat

duurde. . . . (Paul sluit zachtjes de deur. Diep ontroerd

valt hij neer op een stoel. Steunt z'n hoofd in de handen
en snikt. Even later gaan de deur weer open en Marianine

verschijnt. Als ze de deur sluit, ziet Paul op.)

M a r i a n n e f ontroerd): Dag. . . . Paul,

Paul fhaar strak aanziend, hard): Hier is geen blijd-

schap, ook geen feest,

M a r i a n n e fnaar Paul toekomend): Wees niet hard. .

Straks zullen we praten. . Maar toe. . Zeg één woord van

welkom. Paul.

Paul fvecht met zn ontroering, dan grijpt hij haar bij

den schouder en zegt heesch en dreigend): Daar in Arnhem
... .in dat hotel, logeerde hij daar óók?
M a r i a n n e fhoog): Ik begrijp je niet.
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Paul: Je begrijpt me wel.

M a r i a n n e: Paul! Dacht jij, dat ik. . . .

Paul fzich meer opwindend): Ik weet het. Hier begon

het. Hier heeft-ie je gekust. Dat ontken je niet.

M a r i a n n e: Spel was het! Nou ja — te ver gaand spel.

En om die grap verdenk jij me. . . .

Paul (dreigend): Nee — dat was geen grap. Dan had

jij anders. . . .

M a r i a n n e: Paul, luister naar me. . . .

Paul: Vier maanden. . . . Eiken dag was-ie bij je. Hij

spéélde voor je minnaar. . . . Hij gebruikte z'n tijd. . . . de

ploert,

M a r i a n n e fziet Paul uit de hoogte aan en gaat naar

de kinderkamer).

Paul; Wat ga je doen?

Marianne: 't Kind roept. Hoor jij dat niet?

Paul fhonend): Wat ben jij opeens vol zorg.

Marianne: Zij was blij. dat ik thuiskwam, (Marianne

al.)

Paul fis even alleen in heftige gemoedsbeweging. Hij

strijkt langs een sjaaltje, dat Marianne neerlei, smijt het

dan driftig weg. Even later komt Marianne weer binnen.)

Marianne fin de kinderkamer sprekend): Ja, breng

Suusje dan bij de oude mevrouw. Die is in den tuin. fZij

sluit de deur) Paul, waarom kunnen we niet rustig praten?

Paul: Praten? Wat geeft het? 't Is immers gebeurd.

Kapot is alles,

Marianne fnu ook driftig): Nu zul je luisteren. Dr is

niets gebeurd tusschen Huib en mij. Versta jij dat? Niets

anders dan dat-ie me hier, terwijl we repeteerden. . . . Nou
ja. . . , toen heeft-ie me gezoend. Maar wat jij dacht. . . .

ja, hij was aldoor bij me.... hij speelde voor m'n min-
naar. ... en toch. ... ik zweer het je. . . . fdringend) geloof

je me nou?

Paul (diep ademend): Dus dat. . . . niet. Niet om hem
ben je zóó lang. . . . Omdat je vrij wou zijn. ... 't Was hier

te duf voor jou, hè. . . . te gewoon. Maar niet omdat hij ... .
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Stom was ik, dat ik je liet gaan. . . . Naar dien verwaanden
artiest met z'n mooie praatjes. . . . den vlegel, die jou. . . .

M a r i a n n e [verontwaardigd): Dat is hij niet,

Paul: Een ploert om 'n getrouwde vrouw. . . .

M a r i a n n e [als voren): Ik verbied je om zoo. . . .

Paul: Je houdt van 'm. Ik voel 't immers. [Haar
bij den pols grijpend) Je houdt van 'm.... Je ontkent

het niet!

Marianne: Ja! maar niet zooals jij denkt! Ik hou van

den kunstenaar in hem. Die sleept me mee. . . . die be-

toovert me. Veracht me nou maar. Noem me slecht en

lichtzinnig. Jij kunt dat niet begrijpen. ... Jij met je

gelijkmatigheid. Gesnakt heb ik naar zulke warmte. . . .

naar levenslust, naar geestdrift, en gehaat heb ik de kalmte

hier en die lauwheid.... jarenlang.... gehaat,

Paul [na een stilte, dof): Ik wist het immers.... dat

alles uit was. ... uit. . . . dood. . . .

Marianne [naar Paul toegaand, verteederd): Nee
Paul! toe. . . . wees niet zóó. . . . Paul. . . . m'n gevoel voor

jou is niet dood. Er was tusschen ons zooveel moois en

innigs. Zooveel mooie herinneringen, We hebben samen zoo-

veel doorleefd,

Paul [haar afwerend): Meelij .... daar vraag ik niet

om. Laat me. . . . En maak een eind hieraan,

Marianne: Wat ben je hard,

Paul [honend lachend): Hard. ... Ik hard? Nou geen

sentimenteel gepraat meer. Je hebt het me zelf gezegd. . . .

Ik weet het. Ga nou jouw weg en ik den mijne,

Marianne: Een scheiding wil je? Paul? Breken met

alles?

Paul: Heb jij niet zelf al lang gebroken?

Marianne: Als ik dat gewild had.... dan stond ik

nu niet hier. Dan was hij niet al dien tijd alleen m'n

vriend geweest.

Paul [smadelijk): Je vriend.

Marianne: Ja, m'n vriend. En dacht jij, dat het mij

geen strijd gekost had. ... al die maanden van eenzaam-
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heid.... van moedeloosheid.... wanhoop soms.... ter-

wijl ik wist. hoe hij van me hield. . . . hoe hij verlangde. . . .

{beweging van Paul) En toch was er niets méér tusschen

ons. Dat geloof jij nou niet. . . . omdat ik niet breken kon
met alles.... omdat het me trok.... aldoor meer....
aldoor sterker. . . . naar huis. . . . naar jullie. . . .

Paul fnu ontroerd): Waarom heb je dan zoolang ge-

wacht?

M a r i a n n e: Ik wou het uitvechten met mezelf. Het
was zoo moeilijk. . . . Want nou had ik bereikt wat ik altijd

gewild had. . . . nou was ik actrice. ... Ze boden me 'n

vaste plaats. ... Ik had succes. . . . En toch verlangde ik . . .

ik hunkerde naar dat warme kinderlijfje. . . . naar 'r hooge
stemmetje. . . . Midden in m'n werk dacht ik er aan: Zou ze

me nog kennen? Zou ze nou spelen. ... of slapen? Zouen
ze goed voor 'r zorgen? En dan die wanhopige leegheid

als ik soms op straat 'n moeder met zoon kleine dreumes
zag. Als je je kind aldoor bij je hebt besef je 't niet,

dan vin je 't dikwijls te druk, of te lastig.... maar
als je 't missen moet, dan voel je pas, dat je moeder
bent,

Paul fnu niet driftig, maar innig teleurgesteld): Dus
om het kind kwam je terug.

Marianne: Ik kan 'r niet missen Paul,

Paul (bitter): Alleen om het kind,

Marianne: Het kind heeft me noodig. Om haar moe-
ten wij ....

Paul (scherp): Om haar kom je terug. . . . Als ik je 't

kind maar af wou staan, nietwaar?.... dan gijng je....

dan. . .

.

Marianne: Ik begrijp, dat je 't kind niet missen wilt.

In zooveel huwelijken blijven de menschen om de kinderen
bij mekaar. Suusje heeft mij noodig Paul.... de moeder
toch het meeste,

Paul: De moeder het meeste. . . . maar 'n moeder, di€

al 'r zorg geeft. ... al 'r tijd. . . . niet het overschot.

Marianne: O! Nou begrijp ik je. Daarom wil jij 'n

Roeping 7
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scheiding! Ik wist. dat zij "r tijd goed zou gebruiken! Maar
je hebt het recht niet. . . . Het is mijn kind!

Paul: Er was zooveel, waar jij geen recht toe hadt.

Marianne: Louk heeft zich op mijn plaats ge-

drongen.

Paul: Jou plaats was leeg.

Marianne: Ze heeft gestookt! Geïntrigeerd!

Paul: Ze is een moeder voor m'n kind geweest.

Marianne [steeds heftiger): Uit 'n edel motief! Om-
dat ze verliefd op den vader was!

Paul fscherp): Ja — zij houdt van me.

Marianne fsmadelijk): Heeft ze je dat gezegd?
Paul fopstuivend): Schaam je je niet. . . .

NEGENDE TOONEEL

De vorigen, MevrouwDeRaadt,

M e V r. D e R a a d t fdie bij den laatsten zin uit den tuin

kwam, valt met kalmen nadruk Paul in de rede): Schaam
jij je niet Paul? Is dat je welkom aan je vrouw?
Paul: Nee, 't Is m'n afscheid,

M e V r. D e R a a d t fontsteld): Wat nu? Paul, wou jij . . •

wou jij een scheiding?

Paul (tot Marianne): Hoe kunnen we samen blijven,

nadat alles zóó. . . .

Mevr, DeRaadt f tot Paul) : Bedenk wat je doen wilt,

jongen. Zie het niet zóó hopeloos. Er kan immers toch nog

geluk zijn. ... Je moet begrijpen, dat je vrouw een kunste-

nares is. Als jij *r vrijheid geeft. . . .

Paul (in de rede vallend): Om naar hem te gaan?

Marianne: Nee. Geef me vrijheid om m'n roeping te

volgen. Ik begrijp, dat ik met hem. . . . móét. . . . breken.

(Mevr. De Raadt gaat naar Marianne toe en neemt lief-

kozend haar hand in de hare).

Paul (na een stilte): Als je kind jou het meeste is, als

je daarom wilt samen blijven. . . . goed, dan zal ik óók. . . .
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óók probeeren. . . . (Hij is even te ontroerd om voort te

gaan, doch gaat dan met meer nadruk door): Maar dan zul

je ook moeder zijn. . . . alleen moeder,

Marianne fverschriktJ: Hoe bedoel je?

P a u 1: Al het andere geef je op.

Marianne: Al het andere .... dus ook ....

Mevr, DeRaadt (verontwaardigd) : Dat mag niet. Dat

kun je niet eischen, dat is. . . .

Paul (ironisch): Ja. . . . in uw oogen is dat het

ergste,

Marianne: Maar begrijp dan toch, dat ik het niet kan,

Paul (koud): Dan niet,

Marianne: Als ik weiger?

Paul (schouderophalend): Je bent immers vrij om heen

te gaan?

Marianne (uitbarstend): Het is laag om me zóó te

dwingen!

Mevr, De Raadt: Wat geeft het, of jullie zoo, in

opgewondenheid en drift mekaar verwijten doet? (Tot

Marianne) Kom, ga naar je eigen kamer kind, 't Is beter

dat je 't met je zelf uit vecht, (ze leidt Marianne naar de

deur links, sluit die, komt dan terug bij Paul. Na een aar-

zeling) 't Is beter dat zij dit niet weet. . . . daarstraks, ter-

wijl jij met je vrouw sprak is er getelefoneerd. . . .

Paul (opstuivend): Heeft hij .... ?

Mevr. DeRaadt: Hij vroeg dringend om Marianne te

spreken,

Paul: Hoe durft hij!

Mevr, De Raadt: Natuurlijk heb ik gezegd dat

Marianne niet te spreken was. Toch was 't misschien beter

geweest wanneer ze hem wèl te woord had gestaan, want
nu is hij daareven zelf. . . .

Paul (driftig): U wilt toch niet zeggen dat hij 't ge-

waagd heeft hier te komen! (nerveus) Waar is Marianne.

Hebt u haar daarom zooeven. . . .

Mevr, DeRaadt: Blijf bedaard Paul, Marianne weet
van dat alles niets, 't Is aan jou om te beslissen of je hen
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dat onderhoud toe wilt staan, 't Gaat volgens Lona om
Marianne's contract bij het Hollandsch Toonecl.

Paul (nu kalm en zwaar): Nee. Hij heeft z'n kans ge-

had. Drie maanden lang. Nou is het uit. Waarom hebt u

hem de deur niet gewezen, u die toch weet. . . .

(Mevr. DeRaadt: Ik had hem graag de deur gewezen
toen jij 'hem rustig in je huis binnenliet. Maar nu had ik

ook met hem. . , . meelij.

Paul (smadelijk): Wat weet hij z'n rol goed te spelen!

Mevr, De Raadt: Vroeger misschien. Maar nu vecht

hij ook, op leven en dood, voor z'n geluk,

Paul: Hij zal Marianne niet spreken.

Mevr. De Raadt (naar de deur gaand): Goed, Dan
zal ik hem dat zeggen.

Paul; Nee, Wacht u. . . . ik wil hem te woord staan, Eén
keer wil ik tegenover hem staan, éen keer hem recht in z'n

gezicht kijken na al wat hij achter m'n rug. . .

.

Mevr. De Raadt (angstig): Paul! wat wil je doen?

Paul (ironisch): O, u hoeft niet bang te zijn. Daarnet

nog hebt u mijn flegma geconstateerd, (zachter) Belooft

u me dat u Marianne niets van dit alles zult zeggen?

Mevr. De Raadt (knikt zwijgend en gaat heen. Paul

kruist langzaam de armen en wacht zwijgend, onbeweeglijk

tot 'Huib Lona binnenkomt).

TIENDE TOONEEL

* Paul, Hui b,

H u i b (ziet binnenkomend de kamer rond als verwachtte

hij Marianne te vinden. Dan zegt hij op zakelijken toon):

Mevrouw Hovius is uit Arnhem weggegaan zonder bericht

achter te laten, terwijl ze juist vandaag zou beslissen om-
trent haar contract bij ons gezelschap. Ik kwam daarom. . .

.

Paul (zwaar in de rede vallend): Dus jij komt weer met

een contract? 't Middel is al éénmaal deugdelijk geble-

ken hè?
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Huib (verbaasd, hoog): Ik begrijp je niet.

Paul: Je begrijpt mij bliksems goed.... ploert.

Huib: Ook in haar huis zal ik me niet alles laten

zeggen.

Paul: Maar je zult aanhooren wat ik je te zeggen heb,

hier in haar huis,

Huib (hoog): Meneer Hovius, ik ben bereid tot wat u

verlangt. . . . alleen niet bereid om hier weg te gaan, vóór

u me die beleediging verklaart, en evenmin vóór ik weet,

wat u w v r o u w denkt van die achterdocht,

Paul: Nu mijn vrouw weer hier is heb jij niets meer
met 'r te maken. Niets, Versta je me,

Huib fnu meester van de situatie): Zooals je wilt. Maar
laat jou dan gezegd zijn: Je vrouw heeft in deze voorstel-

lingen meegespeeld met jouw toestemming. Of je haar dat

nu opeens. . . . verbieden wilt, is niet mijn zaak. Maar wèl

is het mijn zaak, dat meneer Hovius hier tegen me optreedt,

alsof ik me iets te verwijten had tegenover mevrouw
Hovius. Die beleediging treft haar meer dan mij,

Paul: Jij weet wat ik meen, al ben je uiterlijk de cor-

recte meneer. Ik spreek van geestelijke dingen. Haar geeste-

lijk leven randde je aan. Zij was gelukkig,

Huib: Gelukkig. . . . ? Geloof jij dat? Hadt jij werkelijk

de illuzie, dat zij . . . . 'n artiest. . . . leven kon zonder iets

van kunst? En dacht jij, dat zoo iemand aarden kon op 'n

dorp in Drente?

Paul: Toch kwam ze terug. Om 't kind kwam ze terug

in dat gewone, banale leven. . . .

Huib: Jij laat haar geen keus. Wat zal er van haar leven

worden.

Paul: Ze dankt jou dat ze niet meer tevreden kan zijn

met 'n eenvoudig leven, 'r Voorthelpen noemde jij dat,

(honend en lachend) samenwerken!
Huib (bitter): Ik heb er niets mee bereikt.

Paul: Nee, wat je wou heb je niet bereikt. Zoo iets

lukt niet bij Marianne, Maar uit mijn huis is de vrede
weg. ... de mooie illuzie. . . . het geluk.
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H u i b fzachter): Geluk. ... of illuzie?

Paul: O, dacht je dat? Dat er geen geluk was! Toen
wou jij je kans wagen, hè? Toen dacht je: Dan hij óók niet.

Nou — dan heb je wat bereikt, fop zijn hart wijzend) Je
nam hier wat weg. Stom, dat ïk jou dat zeg. Dat ik je die

voldoening kosteloos meegeef. Maar heelemaal kosteloos

doe ik het niet. Als jij dan van 'r hield.... En dee je

dat. . . . ? Kan zoo'n vent van impulsies, kan die echt hou-

den, echt hart hebben voor een vrouw? Weet het dan maar:

Misschien heb je eenmaal spijt .... want het mooie dat er

was, heb jij kapot gemaakt. Dat dee jij met je kunst, met je

geestdrift. Denk daar maar 'ns over na. Ik sla niet. ... ik

stuur je geen getuigen en het deert me niet of jij dat mis-

schien. ... laf vindt. En nou. . . . ga,

H u i b (na even stilte): Ja, ik zal gaan. Als zij besluit

hier te blijven zal ik heengaan uit haar leven. Je hebt gelijk,

wat ik wou heb ik niet bereikt. Maar toch benijd ik jou niet.

Want zij en ik hebben samen oogenblikken van vervoering

gekend, waarvan jij niet droomen kunt. Dat was geluk.

En een glimp daarvan is meer waard dan een heel leven

(rondziend) hier,

(Huib af. Paul blijft even roerloos staan. Dan zucht hij

diep, veegt in ontspanning met den zakdoek over zijn voor-

hoofd en treedt door de tuindeuren naar buiten. Even later

mevr. De Raadt en Marianne door de deur der kinder-

kamer).

Mevr. De Raadt: Nee, er is hier niemand. Kom jij

nou 'ns hier bij me zitten (ze schuift bedrijvig een klein

bankje bij den stoel, waarin ze zat) Weet je nog, hoe jullie

dat vroeger noemden?
Marianne (weemoedig): 'Het strafbankje. Wat is dat

lang geleden. . . .

Mevr. De Raadt (haar bij zich op het bankje trek-

kend): Het strafbankje.

Marianne: U kon niet goed straffen, U was nooit

streng.

Me V r. D e R a a d t: Ik had 'r in mn hart zoo'n plezier
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om. Om de pit in jou....: die durf, dat heerlijke tempe-

rament,

M a r i a n n e fbitter): Was ik m.aar anders.

Mevr, DeRaadt: Niet zegg^en kind. Dat meen je niet.

Was het leven maar anders. ... Ik was zoo trotsch op jou!

Als klein meisje al. . . . dat wilde, dat ongetemde in je, hoe

hield ik er van. ... In jou zag ik mezelf terug. . . . En je

vader tobde er over.... die vond jou zoon lastig, zoo'n

moeilijk kind. Och, later. . . . toen ik zelf voor je te zorgen

kreeg.... toen was ik ook weleens bang. Bang, omdat jij

zoo overmoedig in het leven stond. ... Jij strekte je armen
uit. ... en alles kwam naar je toe. Alles lukte je. . . . Alles

liep je mee. ... en ik voelde 't. . . . ik wist 't. . . . er zóu

strijd voor je komen.

M a r i a n n e: 'k Had nooit moeten trouwen.

Mevr. De Raadt: In ons allemaal zit immers dat

verlangen naar liefde. . . . Daar ontkomt niemand aan. Ik

wist het zoo, en dat dreef me. . . . dien avond véin je ver-

loving toen ik jou weeke stemming gebruikte om dat ver-

langen naar liefde in je te laten spreken. En nou verwijt

ik het me,

Marianne: Tob er niet over, oudje. Nee.... dat

mooie.... dat stille rustige geluk.... in 't begin met
Paul. ... en later toen het kindje. . . . 'k Zou die herinne-

ring toch niet willen missen. Och, als ik het niet gekend
'had. ... en het andere wel. . . . wel 'n leven vol emotie en
'n groote machtige passie. . . .

Mevr, De Raadt: Dan was je toch gaan hunkeren
naar zoon stil bescheiden geluk,

Marianne: Grootmoeder.... help me! Je kent het

leven zoo lang. Jij hebt zelf ook leed gehad en strijd. Zeg
me wat ik doen moet. . . .

Mevr. DeRaadt (triest): Ik? .... Ieder ander zou je

misschien een weg wijzen. . . . overtuigd zeggen. . . . zóó
moet je doen. . . . maar ik. . . .

Marianne: U?
Mevr, DeRaadt: Ik kan alleen maar zeggen. . . . hoe
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je ook kiest. . . . wat je ook wilt. ... ik zie nergens geluk
voor jou,

M a r i a n n e fsmartelijk): O, waarom zegt u dat? ....

Waarom!
iM e V r, D e R a a d t: Ik zie jou leven zooals het mijne. .

Dezelfde strijd. Alleen de omstandigheden anders,

M a r i a n n e: Waarom maakt u 't me zoo zwaar.

Mevr, De Raadt: Wij vrouwen kunnen tegen ons

zelf zoo moeilijk eerlijk zijn. Zie 't onder de oogen. Bedrieg

jezelf niet met 'n illuzie. Dan alleen kun je 't leven aan-

pakken, dan kun je sterk zijn. ... en zorgen, dat 't jou niet

de baas wordt, —
M a r i a n n e fzit terneergeslagen met het hoofd in de

handen).

Mevr. DeRaadt (heel innig): Ja. . . . zóó heb ik ook
gezeten. Zóó. . . . met niets dan wanhoop, niets dan opstand

in m'n hart. Alleen. ... bij mij zat niemand, die me over

m'n hoofd streelde, niemand die meevoelde met m'n ver-

driet. .. . zelfs geen ouwe grootmoeder.... (Zij streelt

aldoor over Marianne's hoofd) Als het wit is. . . . je haar. .

zoo wit als het mijne. ... Ja. . . . toen ik jong was sprongen

mijn krullen net als de jouwe. . . . Dat gaat er óók uit. . . .

Alle sprong gaat er uit.... dan.... heb je geleerd te

berusten. . . .

M a r i a n n e (opziend): Maar u hebt het geluk gekend. .

U hebt uw roeping kunnen volgen en samen met den man,

van wien u hieldt. . . .

Mevr, DeRaadt: Ja.... ik heb het gekend. ... al

wat voor jou onbereikbaar is, heb ik bezeten, en toch. . . .

*t Is geen geluk, als je 't van een ander steelt. En dat dèe

ik. Hij was getrouwd. Twee kinderen had hij. Maar mij

had hij lief. Veel meer dan die andere ooit. Wij hadden
samen ons werk. Nooit heeft hij zóó mooi gespeeld als die

jaien met mij, 't Had zoon prachtig leven kunnen zijn..

Maar de gedachte aan z'n gezin liet 'm niet los.... die

vrouw, die kinderen. ... al die huwelijksjaren stonden tus-

schen ons. Eenmaal ben ik die vrouw tegengekomen; ik
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durfde niet opzien, ik vóélde de haat in 'r oogen. Maar z'n

kinderen. . twee kleine jongens waren 't, met net zulke

donkere oogen als hij had. . . . die stonden 's middags wel

'ns bij den schouwburg, als hij van repetitie kwam, ,,Dag

vader!" riepen ze dan. ... en dan stoven ze op 'm af. Dan
kwam er iets in z'n gezicht, dat zelfs ik niet kende. ... en

hij streelde ze even, of hij stopte ze wat toe. , . . Dan nam
ik z'n arm. ... ik drong me tegen 'm aan. ... ik trok 'm

mee. . . . mee met mij. . . . Maar den heelen verderen dag

klonken die kinderstemmen in m'n ooren, en ik kon wel

huilen om die twee, die 't niet helpen konden. . . . die niet

cm hun leven hadden gevraagd. . . . [even een stilte) Ja. .

gek. . zóó voelde ik dat, al waren 't mijn kinderen niet. . . .

Omdat het de zijne waren. . en omdat ik zooveel van hem
hield....

M a r i a n n e fzacht): En bent u om die kinderen van 'm

weggegaan?

Mevr, De Raadt fknikt): Zn vrouw wou 'n verzoe-

ning en die twee kleine jongens hadden hun vader weer
terug. Terwijl ik, . je grootvader hield zooveel van me. .

hij was een goeie, beste man. . . . Maar toch is er zooveel

wilde opstand in me geweest, Hoe dikwijls heb ik niet op
het punt gestaan om met alles te breken. . . . om terug te

gaan naar hèm en naar 't tooneel, waar m'n heele hart

naar trok,

M a r i a n n e: En toch bent u gebleven.

Mevr, De Raadt: Ik ben gebleven. Ik wou m'n kin-

deren niet aandoen wat hij de zijne had gedaan. Een kind

voelt zoo diep en de mijne hebben nu een gelukkige jeugd

gehad, 't Verlangen naar liefde en moederschap zit in ons

allemaal. . . . En als je 't bezit. . . . een man van wien je

houdt, een kind, dat je noodig heeft. . . . dan houdt het

je. . . . dan trekt het je altijd weer terug, dan kun je geen
roeping meer volgen, (Op dit oogenblik komt Paul uit den
tuin, gaat naar zijn schrijftafel, neemt zijn portefeuille en

wil weer weggaan. Marianne staat op en gaat naar hem toe.)

Marianne (eenvoudig): Ga niet weg, Paul.. Luister
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even. . ik heb je niet veel te zeggen. Grootmoeder heeft me
van haar leven verteld., haar strijd. Als zij 't gekund
heeft. . dan wil ik het óók. . en als ons kind dan 'n geluk-

kige jeugd heeft. . als wij 'r dat samen kunnen geven. .

dan zal dat toch 'n voldoening zijn, (Mevr, De Raadt knikt

tevredengesteld voor zich heen, Marianne neemt de foto

van 't bureau) Is dit het huis in Gramsbergen?
Paul [met moeite sprekend): Ja,

Marianne [ziet lang naar de foto, gaat dan naar

Mevr, De Raadt en zegt terwijl zij bij de oude vrouw neer-

knielt): Kijk Grootje, dit is ons huis in Gramsbergen, *)

EINDE

*) Deze slotwoorden zijn destijds bedacht door Mevrouw
Enny Vrede,



EENIGE NEDERLANDSCHE TOONEELSPELEN
VERSCHENEN BIJ DE

MIJ. VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR

WILLEM ADRIAANSE, Glorie. Tooneelspel in 3bedr.

I. f 0.30 L. 0.50 *)

„Dit werk Is mij een verrassing geweest. Er is hier geestelijk-besef.

Tw^ee geestelijke levenselementen hebben den schrijver vervuld : de

invloed van de eerzucht en de macht der publieke opinie.

De geestelijke ondergrond dien we gewaarworden, wekt beslist

sympathie voor een streven, wraar v^e blijden nadruk op leggen.

N. Rott. Crt.

INA BOUDIER-BAKKER. 't Hoogste Recht, tooneel-

spel in 4 bedrijven. (3 m. 3 vr.) 2e druk (6e-

9e duizend.) I. f O 25 C. 0.35 L. 0.45

Door de Ned. Tooneelvereeniging en door Hei Tooneel, met groot

succes in heel het land vertoond.

C. P. BRANDT VAN DOORNE, Hanna. Tooneel-

stuk in 5 bedrijven. I. f 30 L. 50

Een goed doorvoeld tooneelstuk, dat destijds door het Neder-
landsch Tooneel werd opgevoerd en ook uitnemend geschikt lijkt

voor dilettanten-gezelschappen.

J. F. E. CELLIERS, Liefde en Plig. Zuid-Afrikaansch

Tooneelspel in 4 bedrijven (lOm., 2 v., officieren,

burgers enz.^ Inleiding Dr. Engelenberg.

I. f 0.25 L 0.45

„Zeker is het dat èn onderwerp èn w^ijze van behandeling me
bijzonder geschikt lijkt om het stuk populair te doen zijn."

Nieuwe Rotterd. Courant.

*) Alle prijzen zijn gedurende den oorlog verhoogd met 5 cents

oorlogstoeslag, '



Ahasverus. 1 bedrijf, 7 m., 3 vr. (met inleiding).

I. f 0.30 L. 0.50

Dit is een werk, waarmee de schrijver van Dora Kremer in 1893
wraak nam op de pers-critici, die laatstgenoemd stuk hevig hadden
aangevallen en deden vallen. De schrijver liet Ahasverus opvoeren
als een onder pseudoniem door hem uit het Russisch vertaald

Drama. Het stuk had succes en een bijzonder goede pers.

Feest. 1 bedrijf (7 m., 2 vr.) I. f 0.30 L. 0.50

Een gevangenisschets, die ons verschillende typen toont door
verschillende oorzaken achter slot geraakt. In de kamer van den
directeur der gevangenis, waar ze vernemen, dat hun wegens een
belangrijke gebeurtenis gratie is verleend, biechten ze alles op.

Een schilderij van levens-misère en mislukking.

MULTATULI,
Vorstenschool. (6 m., 3 vr.) Met een inleiding van

Mevr. Douwes Dekker— Schepel en twee portretten,

7e druk, (14e-20e duizend)

I. f 0.25 C. 0.35 L. 0.45

Aleid. (6 m., 5 vr.,) Fragment van een onvoltooid ge-

bleven blijspel. Met inleiding van Mevr. Douwes
Dekker— Schepel. I. f 0.25 C. 0.35 L. 0.45

,,Allergeestigst ; om den echten Dekker te leeren kennen".

IS. QUERIDO, Saul en David. Treurspel in 4 be-

drijven. I. f 0.30 L. 0.50

.... ,,Bij de lezing echter treffen de gedeelten die reeds vroeger

de aandacht trokken, opnieuw als iets zeer ongemeens. Querido's

fouten mogen hier gemakkelijk aan te wijzen zijn, evenzoo komen
zijn beste hoedanigheden ten volle uit. Verzen van zooveel klank
en beeldende kracht zijn er niet vele geschreven in onze taal, en
er gaat door dit werk een grootsche adem — waarlijk iets zeld-

zaams in onze te vaak op 't kleine gerichte, dikwijls ook frag-

mentaire letterkunde. Een monoloog als David's verhaal kan ver-

geleken worden bij de meest beroemde uit de klassieke literatuur,"

De Avondpos t.



HERM. C. J. ROELVINK, Freuleken. Comedie in

3 bedrijven f4 m., 3 vr.) I. f 0.30 L. 0.50

....„de aantrekkelijke comedie met de beide lieve vrouwen-

figuren." Prov. Over ijs. en Zv^olsche Crt.

Lentewolken, Blijspel in 3 bedrijven.

I. f 0.30 L. 0.50

„Dit met veel succes opgevoerde stuk is nu in druk verschenen

;

voor v/ie het zagen ongetwijfeld een prettige herinnering, voor wie

dat genoegen misten eene aangename vergoeding.'

De Hervorming.

HENR. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK,
De Opstandelingen. Een lyrisch drama in 3 bedrijven.

(2e druk, met opgaaf van de mise-en-scène.)

I. f 0.35 C. 0.45 L. 0.55

WILLEM SCHüRMANN,
Veertig. Tooneelspel in 4 bedrijven (5 m., 5 vr.)

I. f 0.30 L. O 50

Het motief van „Oud bij Oud en Jong bij Jong " wordt in dit

stuk door den bekenden schrijver op eigen w^ijze, raak en levendig,

tegelijk met kieschheid behandeld. De bijfiguren, de burgerlijke

vader en moeder van het jonge meisje, zijn bijzonder goed geslaagd
als achtergrond van het hoofdgebeuren.

De Violiers, tragisch blijspel in 4 bedrijven.

I. f 0.35 L. 0.50

„Met De Violiers heeft S. ons de blijvende waarde geschonken
van de schildering van Joodsch leven, met een intimiteit en een
levendigheid, zooals we 't zelfs van Heyermans misschien nog niet

hadden." Annie Salomons in de Sumatrapost.

Speculanten. Een bedrijf. I. f 0.30 L. 0.50

Dit stukje door den schrijver terecht genoemd: „een kluchtig
spelletje van de beurs" beïroniseert duchtig het sjacheren door
burgermenschjes in „steeldingen" (aandeelen in de Sleettrust), waarbij
men den lichten kant van het speculeeren te zien krijgt.



Het dubbele leven. 4 bedr. (9 m. 3 vr.)

1. f 0.25 L. 0.40

In dit tooneelstuk van den schrijver van De Violiers maken
we mee den ondergang van een aantal huisgezinnen door de specu-
latie van een gevierden politicus en schatrijk gewaanden ondernemer.

Paddestoelen. Tooneelspel in 4 bedrijven.

I. rO.25 L. 0.40

't Stuk ontwikkelt het thema van de zelfzucht van den kunste-
naar, hoe ver die gaan moet, om zijn w^erk, hoe v,,» die gaan mag,
om zijn omgeving en zich zelf. Er is een „intere^ante vrouw in

het stuk, die kunstenaars inspireerend, ze ten slot vernietigt, als ze

niet heel sterk staan; henzelf en hun omgeving. Tegenover den
kunstenaar; de gewone menschen, die het leven leiden onder minder
overspanning en er aldus hun geluk in vinden dat den kunstenaar
ontgaat. —
Een boeiend en belangv/ckkend gegeven, knap uitgew^erkt. —

J. A. SIMONS-MEES.
Tooneelspelen. Twee bundels.

Per bundel I f 1.25 L. 1.90

De eerste bundel bevat de drie spelen : Twee Leoenskringen (2 m.,

3 vr.). Van Hoogten en Vlakten (3 m., 4 vr.). Zijn Evenbeeld (I m.,

3 vr., een jongen van 12 jaar), met een Inleiding van L. S. — De
tweede: Een moeder (4 m., 7 vr.), Sint Elisabelh (3 m., 5 vr.), Kas-

hloem (5 m., 5 vr.). Het werk van deze schrijfster heeft waardeering
gevonden bij allen, die subtielheid, gevoeligheid, psychologisch in-

zicht en kieskeurige natuurlijkheid w^eten te schatten.

De Veroveraar, 4 m. 10 vr. Een spel van stemmingen
in vijf bedrijven. Derde druk, (10e-l2e duizend).

I. f 0.25 C. 0.35 L. 0.45

Atie's Huwelijk, tooneelspel in 4 bedr., 3 m. 5 vr.

Derde druk (9e-lle duizend)

I. f 0.25 C. 0.35 L. 0.45

Beide stukken samen in Keurband f 1.10

VOOR DE ANDERE IN ONS FONDS VERSCHENEN TOONEEL-
STUKKEN ZIE MEN ONS GRATIS VERKRIJGBAAR NIEUWSJE
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